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Franks Gordons savā runā sirsnīgi pateicas visiem apsveicējiem, 
kas atnākuši viņu satikt. Sirsnīgus sveicienus līdz ar Latvijas 
Republikas Saeimas Pateicības rakstu un piemiņas veltēm bija 
atsūtījusi Saeimas priekšsēde Ināra Mūrniece. Viņa pati bija ilg -
gadēja Latvijas Avīzes žurnāliste, tātad – kollēga. I. Mūrnieces sumi -
nājumus nodod Ligita Kovtuna // FOTO: Timurs Subhankulovs
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Vasara uz beigām steidzas, rudens vēji grib mūs sveikt, un Rietumkrasta vasaras vidusskolas Kursa 43. mācību 
gads ir beidzies, turklāt – ar priecīgu skatu uz nākotni.

(Vairāk lasiet 4. lpp.)

(Turpināts 11. lpp.)

... redakcijas darbinieki, atnā-
kot darbā, jautā administrātorei 
Solvitai – vai Franks atsūtīja raks-
tu? Atbilde skan: „Jā, protams!” 
„Šoreiz nav, paskatīšos, kas noti-
cis” – esam dzirdējuši tikai vienu (!) 
reizi gadu desmitos (kopš 1982. 
gada) ilgajā Laika  un Brīvās Lat-
vijas sadarbībā ar izcilo publicis-
tu. Toreiz, izrādās, kā tas nereti 
mēdz būt, bija sabojājies dators.

Franka Gordona raksti abiem 
ārzemju latviešu laikrakstiem Laiks 
un Brīvā Latvija lasītāju aptaujās 
allaž ir pirmajā vietā. Cilvēks ar 
enciklopēdiskām zināšanām sniedz 
mums pārskatus par polītiskajām 
norisēm visā pasaulē, tā teikt. tur 
roku uz planētas notikumu pulsa. 
Laikrakstu atvēlētajā nelielajā pla -
tībā (apmēram 7000 datora zīmes) 
„sapresēts” milzīgs informācijas 
daudzums. Un tomēr Franks spēj 
asprātīgi un kodolīgi  komentēt 
visu, kas ir aktuāls šobrīd – gan 
Kremļa cara imperisko retoriku, 
gan Vašingtonas  Baltā nama saim-
nieka tviterotos vēstījumus pa -
saulei un daudz, daudz ko citu. 
Tā ir augsta publicista meistarība. 
No gandrīz 3000 kilometru  tālās 
Telavivas viņš tuvplānā analizē  

„karstos” jautājumus, kas interesē 
katru. Un kā pats saka, ir sev kor-
rektors, stilists un viss pārējais. 
Ar Franka rakstiem redakcijai 
nav rūpju, kā tas ļoti bieži ir ar 
citiem autoriem. Punkts, komats, 
domuzīme vietā. Visa tam pamatu 
pamatu ielicis slavenais Rīgas 
Franču licejs, kuŗa audzēknis bija 
Franks Gordons. 

 Lai lasītājiem  būtu kaut neliels 
priekšstats par Franka interešu 
loku, nedaudz ieskatīsimies Gor-
  dona rakstu tematikā: „Latvijas 
vēstures falsifikatori”, „Putina 
vēlēšanas”, „Diaspora”, „Baznīca”, 
„Skripaļu indēšana”, „Krievija un 
Čečenija”, „Pēcpadomju repub-
likas”, „Ulmaņlaiki. Ko nezināja 
Latvijas apskatnieks?”, „Izraēlas 
valsts un Latvijas Satversmes 
preambula”, „Bībele un Latvijas 
ienaidnieki”. „NATO militārās mā -
cības”, „Kāpēc novāca Herbertu 
Cukuru”  utt., utt. Franks savos 
apskatos mēdz pārmest tiltu no 
tālas pagātnes uz mūsdienām. 
Stāstot par kādu notikumu no 
Romas imperijas laikiem viņš 
saskata analogus mūsdienās, un 
tad atkal varam atcerēties vispār-
zināmo populāro teicienu, ka vēs -

ture atkārtojas. Savu plašo zinā-
šanu spektru Franks Gordons 
liek lietā arī kā Latvijas Oku-
pācijas mūzeja biedrības loceklis.    

Latvijas Simtgadē, tuvojoties 
Saeimas vēlēšanām, pastipri nā ju-
šies lielās kaimiņvalsts Kremļa 
angažēto skribentu naidpilni uz -
brukumi Latvijas valstij. Un te nu 
Franks Gordons ar neapstrīda-

miem pierādījumiem atmasko 
viņu nelietības un mēģinājumus 
viltot mūsu valsts vēsturi tā, ka 
nepaliek akmens uz akmeņa. 

Esam Tev, Frank, no sirds pa -
teicīgi, ka esi mūsu pulkā, un no -
vēlam Tev allaž možu un radošu 
garu un turpināt nest uz priekšu 
publicista smago nastu!
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Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com

6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

«Varam palīdzēt ar Jūsu ceļojumiem!»

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

«LAIKA» abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 50.00
                                                6 mēnešiem.......ASV $ 83.00

FLORIDAS IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! Lūdzu pievienojiet 
7% Floridas nodokli par laikraksta abonēšanu!

Laiks pa gaisa pastu Amerikā ................... 6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ................... 6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ................... 6 mēneši $140.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs ..................... 6 mēneši $175.00

JAUNO LAIKS abonements – četras avīzes gadā ...... ASV $20.00
 Kanadā gadā ....... ASV $23.00

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

-------------------------------------------------------------------------

Ar šo nosūtu Jums

US $______________                  par____________mēn.

Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu

____________________________________________________

____________________________________________________

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Abonēšanas maksa ASV dolaros:
6 mēn. US $ 83.00; 3 mēn. US $ 50.00.

Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784

e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us

Redaktore: Ligita Kovtuna
mob. tālr.: +371 29439423. e-pasts: ligita@laiks.us

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti LATVIJĀ, maksājumi notiek EURO.

Neizlietotus manuskriptus un fotoattēlus redakcija neuzglabā.
Redakcijai ir tiesības iesūtītos materiālus izmantot arī saīsinātus.

Laikrakstā iespiestajos, ar autora vārdu vai iniciāļiem
parakstītajos rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli

par pašu jautājumu var arī nesaskanēt.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.

Administrātore ASV: Rasma Adams
114 4th Ave NW, Largo, FL33770

Tālr.: 727 953 6313, fakss: 727 286 8543
e-pasts: rasma@laiks.us

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers

104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1

Tālr.: 514-639-8722, e-pasts: martinstauvers@yahoo.com, 

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses

50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

Frequency: WKLY EXC 1ST WK - JAN, 1ST WK - MAY,
LAST WK - JUN; LAST WK - DEC

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Par mežoņiem

Laika 30. numurā publicēts 
foto, kas it kā attēlo mežonīgos 
un melnādainos Gambijas pa -
matiedzīvotājus 1651. gadā, kad 
hercogs Jēkabs tur uzbūvēja 
cietoksni. Diemžēl īstie mežoņi 
nav Gambijas pamatiedzīvotāji 
1651. gadā, bet autors, kas 2018. 
gadā saskata asprātību šādā ra -
siskā karikatūrā. 

ULDIS ROZE
Douglaston, NY

Redakcijas
atbilde

Laikā, kad tapa šī izrāde un 
foto – 1928. gadā – pasaulē po -
lītkorrektums attiecībā uz mel n-
ādainajiem cilvēkiem nebija tik 
sāpīgi saasināts kā šodien. Tā -
pēc fotografija pie Voldemāra 
Pūces dzīvesstāsta, ko raksta viņa 
dēls Kaspars Pūce, uztveŗams 
vien kā vēsturisks fakts.

Starp citu – vai kāds var pa -
teikt, kā latviski tulkot Frensisa 
Pulenka brīnišķīgā skaņdarba 
„Nēģeŗu rapsodija”, nosaukumu 
kas pirmat skaņojumu piedzīvoja 
1917. ga  dā ASV, Karnegī zālē, 
Ņujorkā?

 Apvienotā Linkolnas latviešu ev.lut. draudze kopā ar Daugavas 
Vanagiem izsludina Latvijas Simtgades brīvības “dzimšanas dienu”. 

Septembrī šai zālē notiks latviešu gleznu izstāde, kā arī tau -
tastērpu, rotas lietu, keramikas, koka darbu, audumu izstāde. Un, 
protams, būs arī pīrāgi. 

Gatavojoties Saeimas vēlēša nām, 
pēc diasporas organizāciju iniciā-
tīvas, uz priekšvēlēšanu deba tēm 
Londonā (14. sep tem brī no 
plkst. 18 līdz 21 UTC) un lat  viešu 
centrā Straumēni (15. septem-
brī 19 – 21 UTC) dosies divpad-
smit Latvijas polītisko partiju 
un to apvienību pār stāvji. Sa -

Svarīgs
paziņojums

Par ko balsosim?

darbībā ar Latvijas Televīziju 
pirmo reizi ārpus  Latvijas tiks 
veidota „Tautas Pa  norāma” – re -
portāža par Liel britanijā mī  tošo 
Latvijas valsts piederīgo noska-
ņojumu un priekšliku miem. No 
priekšvē lēšanu deba tēm Strau-
mēnos nodrošināta sabiedriskā 
medija tiešraide LTV1 ēterā.   

Lai saglabātu savu latvisko 
identitāti un piederības izjūtu, 
ko nevaram noliegt vai vienkārši 
atmest, ir jāpiedalās vēlēšanās 
un jābalso, tā apliecinot un stip-
 rinot savu pārliecību par Lat-
vijas valsti, tās spožāku nākotni. 
Mēs, visi Latvijas pavalstnieki, 
būsim atbildīgi par to, jo mums 
ir dota vienreizēja izdevība to 
darīt tagad. Nepalaidīsim šo 
iespēju gaŗām! Jā, būs arī visādi 

Izvēlēsimies partijas, kuŗām va -
rētu būt iespēja tikt ievēlētām 
Saeimā, piemēram, jāatbalsta 
Jaunā Vienotība, Nacionālā Ap -
vienība un citas pozitīvi radošas 
latviskās partijas. To visu mēs 
varam, jo gribam.

“Polītisko partiju aptaujās (rei-
 tingos) diasporas (ārzemju) vē -
lētāju nodomi netiek atspogu-
ļoti vispārīgi,” saka Elīna Pinto, 
Eiropas Latviešu Apvienības (ELA) 

rāda uz zināmu un apzināti 
nepārdomātu rīcības trūkumu 
tieši tagad. Mēs, ārzemēs dzī vo-
jošie Latvijas pavalstnieki, jūta-
mies ignorēti un pat aizmirsti. 

Jāmaina attieksme pret ārze-
mēs dzīvojošiem tautiešiem. 
Mēs apzināmies savu pienā ku-
mu piedalīties vēlēšanās un tā 
apstiprinām savu pārliecību un 
piederību savai valstij. 

“Ārvalstīs dzīvojošo Latvijas 
vēlētāju polītiskās simpātijas 
neparādās sabiedrības domas 
aptaujās, jo to veikšana būtu ļoti 
dārga,” raksta Latvijas Avīzes 
žurnālists” Ģirts Vikmanis. Gal  -
venais ir tas, ka nekas nav pat 
mēģināts darīt. Tāpat presē iz -
skan – „Diaspora vēlēšanās līdz 
šim piedalījusies kūtri, galve no-
kārt, minimālās partiju komu-
nikācijas dēļ ar šo sabiedrības 
daļu.”

Iesaistīsimies polītiskā pro-
cesā, tā aktīvi piedaloties Lat-
vijas tēla spodrināšanā, stipri-
nāšanā un atbalstīšanā.

 Visi dosimies balsot š.g. 6. ok -
tobrī savos tuvākajos vēlē šanu 
iecirkņos! Ārzemēs dzī vo jošo 
vēlētāju balsis tiks ieskai tītas 
Rīgas vēlēšanu apgabalā. Pār bau-
dīsim, vai nav notecējis mūsu 
Latvijas pases termiņš. Sekosim 
līdzi presē un citos saziņu un 
informāciju snie dzo šos veidos 
par vēlēšanām! Būsim informēti 
un zinoši! 

Jānis J. Dimants, Jr., M.D.
Mineapolē

P.S. Laika 32. nr. 13. lpp. 
publicēts sešu lielāko polītisko 
spēku programmu piedāvājums 
13. Saeimas vēlēšanās. Lasiet, 
vērtējiet, balsojiet! Red.

citi aizbildinājumi un „gudras” 
un ne tik gudras atrunāšanās 
nebalsot. Neiespaidosimies no 
“bezmaksas solījumiem”, balso-
sim par latviski nacionālām spē-
cīgām partijām, kur nav pagāt-
nes rēgu, par jaunām sejām ar 
rīcības skatījumu uz nākotni! 

vicepriekšsēde. Tāpat tiek teikts, 
ka “mēs īpaši nebraucām uz 
ārzemēm pie tautiešiem”. Bet 
personīgais kontakts taču ir 
vissvarīgākais – tieša uzrunā-
šana, acīs skatoties, roku paspie-
žot un uzsitot uz pleca. Tā visa 
mums pietrūkst, un tas arī no -
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2019. gada kalendārs:  ........... gab.  X US $20,00 ................

Piesūtīšana: ASV – par katru pirmo US $3,00;  
                               par katru nākamo uz to pašu adresi US $1,00

Ārpus ASV – par pirmo US $3,50 (NB! Maksa ASV dolaros)
    par katru nākamo uz to pašu adresi  US $1,50

Kopā...............................                US $........................

Vārds, uzvārds ..........................................................................

Adrese .......................................................................................

....................................................................................................

Tālr.: .................................  E-pasts .........................................

Kalendārus var iegādāties par USD 20,–
plūs pasta izdevumi, rakstot čeku uz

"Laiks" Inc. 114 4th Ave NW,
Largo, FL33770

Kalendāra izdošanu atbalsta 

LAIKA
Mākslas kalendārs

2019
«MANA SKAISTĀ LATVIJA»

ALAs ziņojums
Amerikas latviešu apvienība sadarbībā ar vietējām 

organizācijām rīko 13. Saeimas deputātu kandidātu
diskusijas trijās ASV pilsētās 

Šis kalendārs ir
redakcijas velte

Latvijas Simtgadei

Dāvājiet to arī saviem cittautu draugiem –
lai viņi iepazīst mūsu skaisto Tēvzemi!

Attēlos dabas foto no visiem
Latvijas novadiem.
Foto autors Imants Urtāns.

Amerikas Savienotās Valstīs 
dzīvo aptuveni 15 tūkstoši bals s-
tiesīgo Latvijas pilsoņu. Va  do-
ties pēc Centrālās vēlēšanu ko -
misijas sniegtās informācijas, 
ārpus Latvijas dzīvo 130 702 jeb 
8,44% balsstiesīgo pilsoņu, kas 
tādējādi tiem dod iespēju ievēlēt 
aptuveni astoņus deputātus.

Šogad ASV ir izveidots re -
kordliels skaits iecirkņu – 21 
iecirknis 16 pavalstīs un Ko -
lumbijas apgabalā. Tas ir lielā-
kais vēlēšanu iecirkņu skaits 
vienā valstī ārpus Latvijas.

Lai veicinātu aktīvāku Latvi-
jas balsstiesīgo iedzīvotāju iesais-
tīšanos Latvijas 13. Saeimas vē -
lēšanās, Amerikas latviešu ap -
vienība kopā ar vietējām orga-
ni zācijām rīko priekšvēlēšanu 
diskusijas trijās ASV pilsētās – 
7. septembrī plkst. 20.00 (pēc 
vietējā laika) Vašingtonā, D.C., 
8. septembrī plkst. 17.30 (pēc 
vietējā laika) Ņujorkā un 9. sep-
 tembrī, plkst. 13.00 (pēc vietējā 
laika) Čikāgā. 

Diskusijas tiešraide no Vašing-
tonas D.C. būs skatāma tiešraidē 
Facebook Live, American Lat-
vian Association Facebook lapā 
7. septembrī plkst. 20.00 pēc 
vietējā laika.

Diskusijas vadīs žurnālists un 
raidījumu vadītājs Ansis Bo -
gustovs.

Tikšanās laikā kandidātiem 
būs iespēja sniegt savu redzē-
jumu par jautājumiem, kas sva-
rīgi kā Latvijas iedzīvotājiem, tā 
ikvienam, kam nav vienaldzīga 
Latvijas attīstība nākotnē.

Amerikas latviešu apvienība 
aicināja diskusijās piedalīties 
pārstāvjus no visiem 16 CVK 
iesniegtajiem deputātu kandi-
dātu sarakstiem. 

Savu dalību diskusijās apstip-
rinājuši seši partiju pārstāvji – 
Gatis Eglītis (Jaunā konser-
vatīvā partija), Rihards Kols 
(Nacionālā apvienība), Māris 
Graudiņš (Progresīvie), Vita 
Anda Tērauda (Attīstība/Par!), 
Andris Rubins (Latviešu Na -
cionālisti), Zanda Kalniņa – 
Lukaševica (Jaunā Vienotība).

“Mēs esam gandarīti, ka šo 
partiju pārstāvji atrada laiku 
satikties ar Latvijas vēlētājiem 
ASV, uzklausīt viņus un nodot 
savas partijas vēstījumu. Šādas 
tikšanās izglīto, palīdz izdarīt 
izvēli un mudina doties uz 
vēlēšanām,” uzsveŗ Amerikas 
latviešu apvienības priekšsēdis 
Pēteris Blumbergs. “Amerikas 
latvieši augstu vērtē sasniegto 
abu valstu savstarpējās attie-
cībās un cer, ka Latvijas eko-
nomiskā un polītiskā attīstība 
turpināsies, cienot un ievērojot 
Rietumu demokratijas vērtības. 

Domāju, ka tas būs galvenais 
mūsu vēlētājiem šeit, Amerikas 
Savienotajās Valstīs.” 

„Es piedalījos Par! dibināšanā, 
kas izauga no domubiedru gru-
pas ar līdzīgām bažām – arī viņi 
skatījās uz polītisko spektru un 
saprata – ja uz katrām vēlēšanām 
iet, izvēloties mazākā ļaunuma 
variantu, tas ir slikti. Bet, ja 
šogad, ejot uz vēlēšanām, ir 
sajūta, ka vairs nav, ko izvēlēties, 
tad ir laiks darīt pašiem. Bija 
tikšanās un diskusijas, lai sa -
prastu, vai tas varētu būt svarīgi 
ne tikai mazai grupai, bet 
daudziem cilvēkiem. Mēs pub-
liskojām manifestu par vērtī bām, 
ar kuŗām gribētu attīstīt Latviju 
un aicinājām cilvēkus parak-
stīties. Manifesta parakstītāju 
skaits bija pietiekami liels, un tas 
auga ļoti strauji, un mēs domā-
jām – jā, atbalsts šādai polītiskai 
partijai varētu būt. Pavasarī, kad 
vēlēšanas jau bija tuvāk, pirmais 
izpilddirektors pārgāja uz kam-
paņas vadītāja darbu, mani pa -
lūdza, vai es būtu gatava pāriet 
no freelancer statusa uz citu, 
stabilāku darbu un palīdzēt 
attīstīt Par!.”

(No intervijas ar
Vitu Tēraudu 13.lpp.)
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DACE MELBĀRDE,
latviešu valodas skolotāja

Kaut gan pirmās divās nedēļās 
daudz jau tika izdarīts (skat. 
Laiks nr. 29), programmas otrā 
daļa turpināja ar jaunumiem, 
kā arī ar iemīļotām Kursas 
tradicijām, tai skaitā polkas ma -
ratons, talantu vakars, absol-
ventu svinības un ekskursijas. 
29. jūlijā skolēni otro reizi uz -
stājās Šeltonas Kivānisa klubā 
(Shelton Kiwanis Club) ikga-
dējās ,,Pankūkas brokastīs” ar 
dziesmām un dejām, kuŗas 
iestudēja mūzikas direktore 
Maija Riekstiņa un deju sko -
lotāja Baiba Miķelsone. Izbrau-
kumā uz Svēto Helēna kalnu 
(Mt. St. Helen’s) skolēni un dar-
binieki baudīja Vašingtonas 
dabu pārgājienā un peldot 
ezerā. Pat pēdējo balli svinēja 
brīvajā dabā zem zvaigznēm 
Kursas estrādē.    

Trešajā nedēļā viesi no Lat-
vijas Valsts izglītības satura cen-
tra (VISC) un Amerikas Lat-
viešu apvienības pirmo reizi 
piedāvāja Kursas skolēniem un 
darbiniekiem iespēju rakstīt 
oficiālo Valsts valodas prasmes 
pārbaudi (VVPP) A, B un C 
lī meņos. Kursas mācībspēki pie -
dalījās diskusijās par Diasporas 
izglītības satura vadlīnijām un 
koncepcijām ar VISC pārstāvēm 
(Anta Lazereva, Baiba Mūr-
niece-Buļeva un Ineta Upe nie ce) 

Kursas vasara uz beigām steidzas

KURSA CEĻĀ UZ LAIMĪGO ZEMI

un ALA Izglītības nozares 
vadītāju Andru Zommeri, kuŗa 
pati ir Kursas absolvente. Bija 
prieks iepazīstināt viesus ar 
Kursas programmu; darbinieku 
un skolēnu entuziasms par pro-
grammu un latvisko mācību 
saņēma īpašu uzslavu no vie-
siem. 

Programmas noslēgumā sko-
lēni dejoja, dziedāja un tēloja 
koncertuzvedumā ,,Sprīdītis” 
pēc Annas Brigaderes motī-

vas lomas tekstu no galvas, tai 
skaitā pats Sprīdītis – absol-
vents Keilabs Pinkertons-Bei -
deks (Caleb Pinkerton-Beideck), 
kuŗš iesāka mācīties latviešu 
valodu Kursā no nulles. Uz  ve-
dums bija gan smieklīgs, gan 
aizkustinošs, it īpaši, kad kur-
sieši dziedāja iemīļotās dzies-
mas ,,Saule, Pērkons, Daugava” 
un ,,Lec, saulīte!” 

Par mūziku un dejām rūpējās 
Maija Riekstiņa un Baiba Mi -

šanu skolēniem. Laila Reimane, 
kuŗa 2014. gadā absolvēja Kursu 
un jau otro gadu strādāja par 
audzinātāju, saņēma Amerikas 
latviešu jaunatnes apvienības 
balvu izciliem audzinātājiem. 
Direktore Dr. soc. zin. Indra 
Ekmane izteica dziļu pateicību 
skolotājiem, darbiniekiem un 
viesiem, bet it īpaši skolēniem, 
kuŗi veidoja skaistiem mirkļiem 
bagātu vasaru Kursā. Šogad dip-
lomus saņēma divi absolventi: 
Elmārs Āboliņš (no Rīgas) un 
Keilebs Pinkertons-Beideks (no 
Oregonas). Direktore piešķīra 
īpašus sveicienus absolventiem, 
kuri iesāka gaitas Kursā kopā ar 
viņu 2016. gadā kā direktori. 
Pēc izlaiduma ciemiņi Lielajā 
zālē varēja apskatīt skolēnu dar-
bus: pašveidotas rotas, bildes, 
stikla vitrāžas darbus, māla iz -
strādājumus un stilizētus vaina-
gus.

Kursas vadība saņēma ap -
sveikumus no atbalstītājiem, tai 
skaitā latviešu biedrības Vašing-
tonas štatā, Sietlas ev. lut. lat-
viešu baznīcas, ALA, un ALJA. 
Skolēnu redzamo izaugsmi lat-
viešu valodā lielā mērā ietek-
mēja spēcīgie skolotāji un au -
dzinātāji no Latvijas (Dace 
Melbārde – latviešu valoda, 
Reinis Vējiņš – literātūra un 
teātris, Baiba Miķelsone – tau-

tasdejas, Reinis Bergs un Gus -
tavs Ēvalds – audzinātāji), kuŗu 
klātbūtni Kursā financēja Lat-
vijas Republikas Izglītības un 
Zinātnes ministrija. Par šo no -
zīmīgo atbalstu Kursa pateicas 
gan IZM, gan arī ALA un LR 
vēstniekam Andrim Teikma-
nim. Kursa ir pateicīga arī 
Latviešu valodas aģentūrai un 
Pasaules brīvo latviešu apvie nī-
bai par atbalstu skolām, kā arī 
daudzām citām organizācijām, 
kuŗas ir ziedojušas Kursai vai 
piešķīrušas stipendijas skolē-
niem – Printful, Oregonas Lat-
viešu biedrība, Dienvid kalifor-
nijas latviešu biedrība, Ziemeļ-
kalifornijas latviešu biedrība, 
Latviešu organizāciju apvienība 
Minesotā, Daugavas Vanagi un 
citi.

Daudzi skolēni un darbinieki 
šogad atgriežas Kursā, taču vai -
rākiem šī bija pirmā vasara 
kopā. Tomēr visi piekrita, ka 
viņi jau gaida atgriešanos Kur -
sas burvības zemē – tur, kur 
atrodas mazā ,,Latvija ārpus 
Latvijas.” 

Lai uzzinātu vairāk par Kursas 
programmu, atveriet  mājaslapu 
www.kursa.org vai FB lapu: 
Kursa Latvian Summer High 
School. 

KURSAS VADĪBA
UN SKOLOTĀJI 

Ir sestdienas rīts. Gaisā jūtams 
satraukums. Kursas sezonas no -
slēgums. Staigāju pa ceļu, skujas 
pielīp pie apavu zolēm, smi-
dzina pirmais lietus pēc kar-
stajām dienām un pirmais kopš 
nometnes sākuma. Sajūtas kā 
mājās – Latvijā.

Dodos uz Kursas ēdamzāli, 
tur Annas Brigaderes „Sprīdītis”. 
Pilna zāle skatītāju, saposušies 
un sabraukuši no tuvākas un 
tālākas apkārtnes, lai baudītu 
jauniešu priekšnesumu. Arī es 
esmu starp viņiem.

Svinīgi un ļoti pacilājoši. Zālē 
ir ienācis mežs ar Maijas 
Riekstiņas un Reiņa Vējiņa 
palīdzību. Skaisti. 

Prāvestes Dairas Cilnes atklā-
šanas runa. Un nu lielais brīdis 
ir klāt. Viss šo četru nedēļu 
darbs tiek nodots skatītāju bau-
dai.

Ir grūti aprakstīt šo uzvedu-
mu, šo Sprīdīša ceļojumu uz 
Laimīgo zemi. Tik daudz tajā ir 
ielikts. Tur ir viss – skolotāju 
darbs stundās: mācot valodu un 
literatūru, vēsturi, ticības mā -
cību/ētiku, dziedāšanu, dejo-
šanu (Dace Melbārde, Reinis 
Vējiņš, Viktors Pūpols Petzals, 
Daira Cilne, Dāgs Demants, 
Maija Riekstiņa, Baiba Miķel-

sone). Radošajās darbnīcās sava 
amata meistariem darbojoties 
ar jauniešiem interešu grupu 
nodarbībās (Andrim Rūtiņam, 
Ilzei Puķītei, Shelley Ekmanei), 
audzinātājiem (Reinim Bergam, 

Gustavam Ēvaldam, Lailai 
Reimanei) darbojoties vakara 
aktivitātēs, palīdzot un atbalstot 
sarunas stundās un visā dienas 
gaŗumā. Arī saimniecēm ņemot 
dalību latviešu valodas vārdu 

krājuma paplašināšanā. Kursas 
direktorei Dr. Indrai Ekmanei 
ik mirkli reaģējot un palīdzot 
kādā sasāpējušā un svarīgā 
jautājumā. Tā mēs visi kopā 
šajās nedēļās meklējām to lai-
mīgo zemi: to saprašanos, drau-
dzību, iecietību, toleranci, jau-
nas zinības, lai beigās stāvētu 
šajā zālē un sniegtu šo fantas-
tisko piedzīvojumu caur dzies-
mām, dejām un tekstu, ko visi 
skolēni bija iemācījušies no gal-
vas. Tik enerģiskas un draiskas 
bija Baibas Miķelsones iestu-
dētās dejas:

Kas tur mežā rībēja
Zem ozola dūcēja?
Tur būs odiņš nokritis,
Sav’ galviņu sasitis.
/Latv.t.dz./

Tik skaisti, aizkustinoši un 
daudzbalsīgi skanēja Maijas 
Riek stiņas iemācītās dziesmas. 
Viņai ir izdevies ar dziesmām: 
Tumša nakte, zaļa zāle, Caur 
sidraba birzi gāju, Še kur līgo 
priežu meži.. savest kopā Kursas 
burvīgo apkārtni un Anna Bri -
gaderes „Sprīdīti”.

Izjust šo emocionālo priekš-
nesumu bija iespējams, patei-
coties Kursas jauniešu deg smei 

un vēlmei parādīt savas spējas 
iemācoties tekstu, dziesmas un 
dejas. Ar katru nervu šūniņu 
varēju just, ka arī pašus 
jauniešus iepriecina tas, ko viņi 
var un dara.

Vēl man gribētos jums nodot 
savas sajūtas dzejas vakaros. 
Elegance. Sveces. Fantastiska 
noskaņa. Katru nedēļu jauns 
telpas dekorējums, dzeju temats 
un dziesmu saskaņojums. Sa -
posušies un svinīgi jaunieši. 
Nedaudz nervozi, jo tik ļoti 
katrs grib savu dzejoli pasniegt 
vislabākajā veidā. Dzejoļi tika 
lasīti, attēloti un runāti no gal-
vas.Tie tika pavadīti ar Maijas 
Riekstiņas klavieŗspēli un visu 
kopīgi dziedātajām dziesmām. 

Paldies lielajai Kursas saimei, 
kas dod iespēju gan jauniešiem, 
gan pieaugušajiem pilnveidot 
savu personību, pavadīt saturīgi 
brīvo laiku, izjust atbalstu un 
saskatīt iespējas. Es ceru, ka 
mums izdevās nobaudīt aiz -
raujošas vasaras izpriecas, pie -
dzīvojumus un sakarīgas mā -
cību stundas.

Paldies saku Dieviņam – 
Šis darbiņš padarīts.
/Latv.t.dz./

viem, kas tika iestudēts Latvijas 
Simtgades svinībām par godu. 
Kaut arī vairums Kursas skolēnu 
ir iesākuši programmu bez 
latviešu valodas zināšanām, visi 
piedalījās lugā un iemācījās sa -

ķelsone, bet par lugas iestu dē-
šanu – Reinis Vējiņš. Svinīgais 
sarīkojums sākās ar prāv. Dairas 
Cilnes vadīto svētbrīdi, bet no -
beigumā bija darbinieku ap -
sveikšana un liecību izsnieg-
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INGUNA 
DAUKSTE-SILASPROĢE

“Dzīvošana dažreiz šķiet kā smalks
pavediens, kas var pārtrūkt, aizķeroties

tikai aiz stiebra gala.”
Rakstniecei Benitai Veisbergai – 90

“Cik taču ārkārtīgi pārvērtu-
sies mūsu prozas māksla, lauz-
damās ārā no tā saucamās “dzim-
tenes literātūras” /vācu Heimat-
literatur/ un “tautas stāstniecības” 
šaurajiem aplokiem! Kādi jauni 
apvāršņi, kādas dziļas dzīles! Un 
tas viss noticis tieši trimdā,” 1969. 
gadā rakstīja literātūras kritiķis 
Jānis Rudzītis. Jauno apvāršņu 
atklājēju vidū viņš min Ilzi Šķip-
snu, Gunti Zariņu, Andreju Irbi, 
Tālivaldi Ķiķauku un šī sep-
tembŗa jubilāri rakstnieci Benitu 
Veisbergu. Savulaik Benita Veis-
berga Latviešu ģimnazijā Eslin-
genā sēdēja vienā solā ar glez-
notāju un rakstnieku Tālivaldi 
Ķiķauku. Katram no viņiem ir 
savs individuālais rakstnieka 
rokraksts, savi piederības mek-
lējumi jaunajā pasaulē, glabājot 
sevī arī zudušo un zaudēto pas-
auli, sapņus un ilgas pēc mājām. 
“Man liekas, ka viss rakstnieka 
darbs, lai par ko viņš rakstītu, 
nav nekas cits kā viņa auto bio-
grafija, citreiz tiešāka, citreiz 
aizklātāka. Kur citur rakstnieks 
var ņemt vielu, ja ne no savas 
pieredzes? Viss, ko viņš raksta, 
rāda, sakārto, izvēlas, ir viņa per-
sonības iezīmēts,” atzinusi rakst-
niece Benita Veisberga. Viņai bū -
tiski ir rakstīt latviešu valoda – 
“Valoda nav tikai – rakstu lī -
dzeklis, valoda pati ir viela. [..] 
Kā man gribētos ikdienā smelt, 
uzņemt savu valodu – vārdus, tei-
 kumus, balsis. Izsalkums pēc tā.”

1928. gada 4. septembrī sko-
lotāja ģimenē Jelgavā piedzimst 
topošā rakstniece Benita Veis-
berga, kuŗu ģimenes lokā sauc 
par Benci. Tēvs – Arturs Veis-
bergs (1896–1984) bija Latvijas 
Tautas universitātes Jelgavas no -
daļas vadītājs (1925–1940) un 
Hercoga Pētera ģimnazijas kos-
mografijas un matemātikas sko-
lotājs, ģimnazijas direktors 
(1941–1944). Jelgavai, Benitas 
Veisbergas bērnības pilsētai, ir 
būtiska un simboliska nozīme 
turpmākajā dzīves ceļā, arī sve-
šumā Ziemeļkalifornijā dzīvojot. 
Uzsākot bēgļu gaitas Otrā pa -
saules kaŗa beigu posmā, viņas 
pilsēta līdz ar agrāko dzīvi paliek 
drupās. Tās vairs nav. Pārtrauktās 
mācības viņa 1948. gadā pabeidz 
latviešu ģimnazijā Eslingenā, 
sauktā par mazo Latviju. 1950. 
gada pavasarī izceļo uz Ameriku, 
Minesotas Universitātē studē 
mākslas vēsturi un literātūru, 
kādu laiku strādā par ierēdni. 
Tolaik publicē arī apceres par 
mākslu, tostarp par gleznotāju 
Jāni Kalmīti. Kopš laulībām ar 
gleznotāju Ervīnu Antonu, sauk-
tu par Ēri (1921–2001), brīvo 
laiku veltī rakstniecībai. Ēris ir 
arī viņas grāmatu illustrāciju au -
tors. Kopš 1957. gada rakstniece 
dzīvo netālu no Sanfrancisko – 
Orindā, iesaistās Ziemeļkali for-
nijas literārajā un kultūras dzīvē. 
“Šais Kalifornijas pakalnos Klusā 
okeana vēsmās lāgiem ir kaut kas 
no bērnības dārziem, senām, 
tālām Latvijas vasarām,” raksta 
Benita Veisberga.

Pirmās publikācijas – ar pie -
ņemto vārdu Benita Nita – ir 
dzejolis “Salms” (Laiks, 1955) un 
bērnības tēlojums “Ar Oldzīti” 
(Jaunā Gaitā 1956–1957). Gadu 
gaitā izdotas vairākas grāmatas: 
romāns “Es, tavs maigais jērs” 
(1968, Rīgā 1992), “Orindas pie -
zīmes”, “Brīnumaini” (1985), “Trim-
das grāmata” (1995). Īs  proza un 
dzeja publicēta trimdas izdevu-
mos Laikmets, Jaunā Gaita, 
Latvija Amerikā, Tilts, Ceļa Zī -
mes, Laiks, Treji Vārti, LaRAs 
Lapa, Austrālijas Latvietis, Lat-
vijā žurnālā Karogs. Rakstnieces 
prozas darbos, kas atgādina im -
presijas, mirklīgas gleznas, krāšņi 
atviz daba – Kalifornijas apkārtne 
ar tās citādo dabu, gan atmiņu 
pasaule – bērnības dienu Jelgava 
un tās apkārtne; to centrā cilvēks, 
kuŗš meklē mīlestību un ir 
vientuļš.

Jau ar pirmo romānu “Es, tavs 
maigais jērs” (1968), kas saņēma 
Jāņa Jaunsudrabiņa balvu, autore 
samulsina kritiķus un raisa plašas 
pārrunas literātu vidū par ro -
māna tradicionālajām formām. 
Tas ir monologveida vēstījums, 
kas sākas ar vārdiem: “Es rakstīšu 
tev. Stāstīšu, it kā tu klausītos, it 
kā gribētu zināt.” Tā ir saruna par 
pagātni (laiks bēgļu nometnēs) 
un tagadni (Amerika). Smel-
dzīgas ir rakstnieces ilgas pēc 
mājām, pēc vietas, kur palikt. – 
“Es visu mūžu esmu ilgojusies 
pēc mājām, man to nav. Varbūt 
mājas ir tikai bērnībā. Un otrā 
cilvēkā, dažreiz. [..] Kalifornijas 
priedes, lielie čiekuri arī ir labi. 
Eikalipti smaržo. Tikai māju nav. 
Ne te, ne tur. Mājas pazudušas. 
[..] Dzenu saknes tevī, ieķēros 
tevī kā stāds. Tu esi zeme, es zāle, 
tu esi koks, es zars, ieaugu, pieau-
gu klāt. Es esmu izbadējusies pēc 
mājām, piederības, mīlestības, 
man liekas, ka beidzot es to esmu 
atradusi tevī,” raksta Benita Veis-
berga. Šo grāmatu caurvij ilgas 
pēc mīlestības, apzinoties, ka tā 
ir trausla, tomēr tā spēj sniegt 
laimi un dot gaismu, arī jēgu 
dzīvei. Trausla un smalka ir 
rakstnieces pasaule. Kritiķis Jānis 
Rudzītis šo romānu nosaucis par 
“iekšējo monologu” un par 
„plašu dvēseles stāstu” un debiju 
atzinis par interesantu un sek-
mīgu. Juris Silenieks atzinis, ka 
romāns pārsteidz ar savu stilu un 
uzbūves vienkāršību un reizē 
augsto drāmatisko kāpinājumu, 
kur autore atkāpusies no kla -
siskām romāna tradicijām. Ilze 
Šķipsna pēc “Es, tavs maigais 
jērs” iznākšanas atzina: “Veis-
berga ir ārkārtīgi laba redzētāja, 
smalka pamanītāja, dziļa do  mā-
tāja.” Visu emocionālo spriedzi 
un jūtīgo tēlojumu rakstniece 
atklāj ar ‘iekšskatu’, “Pagātne, 
tagadne un nākotne ir reizē un ir 
pilnīgā īstenības pārdzīvojuma 
avots. [..] Izgaismodama itin pa -
rastas detaļas, Veisberga parāda 
pasaules daudzkrāsainību, rādī-
dama vienkāršus notikumus, 
viņa atklāj iekšējo dzīvi, par ko 
mēs zinām, ka tā ir, un kas mums 

pašiem visbiežāk paliek nepie-
ejama, kā sapņi, kas aizslīd gar 
apziņas malu un kuŗos nevar 
ieskatīties tieši.”

Savukārt “Orindas piezīmes” 
(1977) nodēvētas par ‘pārdomu 
un izjūtas miniatūrām’, ‘impre-
sijām’. Literatūrkritiķis Juris Sile-
nieks šo uzlūkoja par eksperi-
mentālu grāmatu un klasificēja 
kā nedatētu dienasgrāmatu, “šīs 
piezīmes kļūst par cilvēka dzīves 
emocionālo un intelektuālo 
šķērs griezumu”. Arturs Bauma-
nis atzīmējis, ka grāmatai ir ļoti 
personīgu dienasgrāmatīgu pie -
zīmju daba, piebilstot – ‘skaista, 
dziļdomīga grāmata’. To caurvij 
dabas riti un vērojumi – sevis, 
citu cilvēku – noteiktā laikā un 
vietā. Lappusi pēc lappuses zib 
mirkļi (izjūtas, domas), kuŗi kā 
atsevišķi mozaīkas gabaliņi veido 
to, ko sauc par dzīvi un dzīvošanu. 
Grāmatā pārsteidz rakstnieces 
smalkais dabas tvērums – smalki 
izzīmēts, iekrāsots un iedzīvināts, 
jo visapkārt dabā rakstnieces 
saskata skaisto, kas nereti izpaliek 
cilvēku samākslotajās attiecībās. 
“Ziedi, zari, krāsas, gaismas – to 
dod no visām pusēm, rītos, va -
karos, dienām, gadiem, klēpjiem. 
Bet kur siltums? [..] Cilvēki tālu – 
reti. Slīd gaŗām kā ēnas, pa  smai-
dīdami neīstus smaidus.” “Dabas 
un laika maiņas un nianses ir kā 
kontakti, kā pieskārieni. Vai tie – 
man ir cilvēcīgu pieskārienu 
vietā? Cilvēki tālu. Vienmēr. [..] 
Meklēju cilvēcīgu saskari. Sa -
skāros ar dabu.”

Grāmata “Brīnumaini” (1985; 
Kultūras fonda godalga 1986. g.) 
atklāj atmiņās eksistējošu pasauli 
– sagrauto un nodegušo Jelgavu. 
Grāmatā rakstniece no Kalifor-
nijas lielākoties atgriežas savā 
bērnības pilsētā Jelgavā, tolaik 
viņa ir vēl mazais Bencis, “Benča 
Jelgava tiek celta un veidota, lai 
apliecinātu, ka cilvēks gan var 
aiziet no mājām, bet ka mājas 
nekad nepamet cilvēku. [..] [grā-
mata] ir tapusi par krāšņu pie-
minekli kaŗa ugunīs sadeguša-
jām mājām, grāmatām, rakstām-
galdiem, dārziem, labiem, dās-
niem cilvēkiem, latviešu zudu-
šajai pasaulei. Sev, savam kon-
fliktam risinājumu meklējot, 
rakstniece pārkāpusi sava “es” 
robežas un spējusi dot grāmatu, 
kas skaŗ ikvienu tās lasītāju gluži 
būtiskā veidā,” atzina Valija 
Ruņģe. Pamatos tās ir piecu un 
sešu gadu veca bērna un piec-
padsmit sešpadsmit gadu vecas 
pusaudzes atmiņas, meitenes 
pārdzīvojums, redzot pēkšņi 
sabrūkam ierasto dzīvi, kad pēc 
trīs dienu uzlidojumiem ir pali-
kusi vien pilsēta bez mājām un 
ielām. Rakstniece atzinusi: “te 
ne  atšķetināmi sajaukušies mana 
toreizējā pieredze ar visu, kas 
nācis pēc tam. Izjūtas, skaidroju-
mi varbūt pārsvarā šodienīgie; 
lietas, vietas, cilvēki, kas tās 
izraisījuši, ir no atmiņā saglabātās 
bērnības pieredzes. [..] Domāju, 
ka māksla nerada neko jaunu, 
tikai atklāj to, kas jau dots šajā 

brīnumainajā, neizmērojamā, ne -
izsmeļamajā īstenībā, kas ietveŗ 
arī mūsu izdomu.”

“Trimdas grāmata” (1995) 
veido Kalifornijas un Latvijas 
dabas, dzīves un sadzīves ainu 
mozaīkas, kas no jauna raisa 
asociatīvas atmiņu ainas. Tās ir 
pārdomas par redzēto, lasīto un 
iedomāto. Šis divpasaulīgais 
tvērums disonē, smeldzīgi iezī-
mējot, ka ceļš uz mājām, uz 
bērnības pasauli ir tikpat kā 
neiespējams un bērnības Jelgavas 
vairs nav. Tomēr Benita Veisberga 
šajā grāmatā atkal un atkal meklē 
gaišo un labo, to, pie kā turēties 
šajā pasaule. “Man jautā, kas tas 
ir, ko rakstu – romāns, stāsts, 
dienasgrāmata –, un es nevaru 
pateikt. Ne viens, ne otrs. Viss 
kopā, pastāsti, pieredzējumi, epi-

zodi, daļas, domas, iespaidi, uz -
jūtas. [..] Meklēju vienību, vei-
dolu. [..] Nerakstu – nespēju 
rakstīt – pēc kādas formas parau-
ga,” atzīst rakstniece. 

Rakstnieces iekšējā pasaule ir 
noslēpums, kuŗā saaudusies Zie -
meļkalifornijas saule, okeāns un 
eikalipti ar dzimtās Jelgavas 
Driksas upes ūdeņiem un īpašo, 
nu jau neatgriezeniski zudušo 
pilsētas noskaņu, smaržām un 
skaņām. Atminoties mūsu satik-
šanos Orindā 2003. gada vasaras 
izskaņā, sūtu sveicienus no Lat-
vijas, kur rītos jaušams rudens 
tuvums un dārzos sazied dālijas, 
asteres un gladiolas. Bet manā 
grāmatplauktā stāv milzīgs čie -
kurs – no Benitas Veisbergas 
mājas dārza. Kā daļa no atmiņām.

Bostonas latvieši,
igauņi un lietuvieši 

organizē kopīgus Baltijas 
valstu Simtgades jubilejas 
svētkus Bostonā šī gada 

23.–25. novembrī. 

Vēsturisko nedēļas nogali  
rīko Baltic Centennial in 

Boston 2018 rīcības 
komiteja, kas darbojas

The Lithuanian American 
Community, Inc. 
(LAC) paspārnē,

sadarbībā ar 
The Baltic American 

Society of New England, 
Inc. (BAS).

Baltijas valstu Simtgades
jubilejas svētki Bostonā, ASV 

(2018. gada 23.–25. novembrī)

Detalizētu informāciju par svinībām, iespēju atbalstīt un 
biļešu iegādi var atrast interneta mājas lapā: 

www.BalticBoston.com 

Paldies Baltiešu organizācijām un visiem svētku 
atbalstītājiem! Tiekamies Bostonā!

The Baltic American Society of New England, Inc., 
        prezidente Ilona Kudiņa

Programmā paredzēti vairāki sarīkojumi: koŗu/deju un 
mūzikas ansambļu koncerti; mākslas izstāde; filmu festivāls; 
diskusijas ar rakstniekiem, lietpratējiem par Baltijas valstu 

aktuālitātēm; tirdziņš un gala balle. Svinības noslēgsies
ar ekumēnisko dievkalpojumu, koncertu un

pusdienām baltiešu gaumē.  

Baltijas valstu Simtgades jubilejas svētki notiks
Marriott Hotel in Copley Square, Boston Symphony 

Hall, un Emerson Paramount Theater.
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NO LAIKA LITERĀRĀ KONKURSA APCIRKŅIEM

Ungāru motīvs
(No stāstu krājuma „Liepājas vectēva Rūdolfa stāsti”)LĀSMA 

GAITNIECE

Pirms izstāstīt šo stāstu, ne -
daudz vēlētos ieskicēt kontek -
stu, kāpēc tas tapis. Pirms 56 
gadiem – 1956. gadā, laikā no 
23. oktobra līdz 10. novembrim 
– Ungārijas galvaspilsētā Buda-
peštā un pēc tam arī citās 
ungāru pilsētās lija asinis. Šīs 
tautas sacelšanās pret komunis-
tu režīmu sākās ar studentu 
demonstrāciju, kas pārauga vai-
 rāku tūkstošu cilvēku gājienā uz 
Budapeštas parlamentu. Stu -
dentu delegācija ieradās arī ra -
dio ēkā, vēloties savas prasības 
paust publiski, taču tas tika liegts. 
Vēl vairāk: Valsts drošības po -
licija no ēkas iekšpuses uz de -
monstrantiem atklāja uguni. 
Vēsts par traģiskajiem notiku-
miem izplatījās zibens ātrumā, 
un nemieri sākās ne tikai visā 
galvaspilsētā, bet arī citās Un -
gārijas pilsētās. Savukārt PSRS 
Polītbirojā tika nolemts nemie-
rus apspiest, lietojot militāru 
spēku. Ungārijas revolūcija pra-
sīja vairāk nekā 2  500 ungāru 
dzīvību (ievainoti ap 13  000), 
bet vēl aptuveni 200 000 ungāru 
devās bēgļu gaitās. Vairākus 
mēnešus pēc dumpja apspie-
šanas turpinājās plaši aresti un 
cilvēku vajāšana. Jāpiebilst, ka 

polītiskas diskusijas par 1956. 
gada notikumiem Ungārijā bija 
aizliegtas vairāk nekā 30 gadus.

* * *
Samērā nesen, pagājušā gad-

simta 40. gadu beigās, arī 50. un 
pat 60. gados, daudzi jo daudzi 
plašās padomju zemes bērni par 
saviem vecākiem, kuŗus reālajā 
dzīvē tikpat kā nebija redzējuši, 
izteicās apmēram šādi: “Viņi ir 
polārpētnieki, tāpēc nedzīvojam 
kopā. Viņi tagad strādā Tālajos 
Ziemeļos, lai mums visiem pēc 
tam būtu labāk.” 

Daudzi no bērneļiem īsti ne -
maz nezināja, kas tie polār pēt-
nieki tādi ir. Izrādās, šim vār-
dam ir vismaz divas nozīmes, 
turklāt tas uzskatāms pat par 
eifēmismu! Otru jeb netiešo 
nozīmi, kas laikam radusies 
tieši skarbās padomju dzīves 
reālitātē, ilgi nezināju arī es, līdz 
mans medicīnas skolas kolēģis, 
pasniedzējs un ārsts ar milzu 
darba stāžu Arhips to reiz iz -
stāstīja. Tas notika kādā no tām 
bezgala jaukajām reizēm, kad 
mūsu skoliņā bija beigusies 
kārtējā pasniedzēju ballīte, bet 
daļa skolmeistaru vēl turpināja 
to atzīmēt kaut kur klusumā, 
savos kabinetos no lielās priekš-

niecības noslēpušies, ar kon-
jaciņu, kādu šokolādīti un ciga-
retēm. Arhips pats bijis vecāku 
„polārpētnieku” bērns, pēc tau-
tības krievs, uz Latviju emigrējis 
kaut kad padomju varas gados, 
bet man bezgala mīļš, jo mani, 
toreiz jaunu skuķēnu – uz Rīgu 
darbā devušos pasniedzēju – uz -
manīja kā savu bērnu un jauna-
jos apstākļos palīdzēja iejusties. 
“Arhip, kur skolā atrodas ana-
tomijas kabinets? Parādīsi? Man 
tur ir nodarbība, bet nezinu, 
kur jāiet!” Un Arhips – labais 
kolēģis, pasniedzējs, kas latviski 
runāja tā drusku īpatni – man 
visu parādīja un paskaidroja. 
Vai arī vēl kāda saruna – “Ak 
Dievs, Arhip, vai zini, ko man 
vakar pastāstīja kaimiņš – tiesu 
medicīnas eksperts? Viņš re -
dzē jis, kā izskatās sieviete, ko ar 
malkas pagali sitis pašas vīrs! 
Kā tas vispār iespējams?” Un 
Arhips, mani ievedis savā trešā 
stāva kabinetā un nosēdinājis 
sev pretī, teica: “Jā, meit, dzīve 
ir raiba kā dzeņa vēders, gadās 
visādi...” 

Bet ne par to ir stāsts. Kāda 

gan nozīme manam to laiku 
naivumam, lētticībai, nezinā-
šanai? Tieši no pasniedzēja Ar -
hipa guvu pirmo priekšstatu 
gan par “polārpētniekiem”, gan 
pārsteidzošā kārtā arī par Un -
gāriju. Gluži kā gaišreģis, kas 
zvaigznēs pamanījis, kurp viņa 
jauniņo kolēģi aizvedīs liktenis, 
viņš atklāja kādu nozīmīgu 
savas dzīves epizodi. “Vai zini, 
ko nozīmē būt vecāku “polār pēt-
nieku” dēlam? He, he – nezini 
vis,” viņš pasmēja sev raksturīgo 
labdabīgo smiekliņu. “Nu raug, 
manus vecākus kā valsts no -
devējus izsūtīja uz Tālajiem 
Ziemeļiem. Māmuļas sirds sve -
šumā neizturēja, bet tēvs ķepu-
rojās, ķepurojās, kamēr neilgi 
pēc Staļina nāves  sagaidīja rea-
bilititāciju un atbrauca atpakaļ. 
Mani uzaudzināja tēta brālis, 
onkulis Saša. Un viņa pasaciņai 
par maniem vecākiem “polār-
pētniekiem” es svēti ticēju vai-
rāk nekā desmit gadus. Hmm, 
varbūt reizēm arī nojautu, ka 
viņš kaut ko noklusē, bet ticēt 
kam labam, skaistam ir vieglāk, 
nekā šaubīties un sākt analizēt 

togad bija īpaši vēsas un ne -
mīlīgas, kādā pēcpusdienā Ar -
hips pieteica tālsarunu ar Bu  da-
peštu. Telefoniste klausulē krie-
viski nokliegusi: “Buda pešta. 
Lūdzu, runājiet!” Un Arhips, 
mēģinājis savai tipiski krievis-
kajai izrunai piešķirt eksotisku 
akcentu, iesācis: “Szia Beatrix! 
Hogy vagy? Beartix, szeretlek! 
SZERETLEK!!!” Un tik vien arī 
bija. Saruna pārtrūka. Beatrises 
balss pazuda. Īsi, kaitinoši pīk-
stieni klausulē. 

Pienāca 1957. gada pavasaris. 
Kā katru gadu – jādodas 1. maija 
demonstrācijā. Ar kādu saukli 
šoreiz? Un pāris akadēmiķa 
Ivana Pavlova vārdā nosauktā 
Ļeņingradas Medicīnas insti-
tūta studentu saulainajā pava-
sara dienā demonstrācijas laikā 
nolēma atklātībai parādīt košu 
plakātu ar uzrakstu: “Turies, 
Ungārija!” Tikai acumirklis. 
Spalgi svilpieni. Bars miliču. 
Sāpīgs belziens pa krustiem. 
Arests. Pirmsizmeklēšanas cie-
tums. Tiesa. Spriedums – 8 gadi. 
Tēva rūgtās asaras. Izvešana 
kon  voja pavadībā no tiesas 
zāles. Brauciens melnajā bertā 
ar režģotiem logiem. Cietums. 

Kad piedzīvojam ko draus-
mīgu, mums gribas, lai pulk-
steņi apstātos. Lai apstātos dzīve 
un kāds, mūs žēlodams, lietu 
gaužas asaras. Bet tā nenotiek. 
Diemžēl ne. Sasodīta būšana, tā 
muļķe dzīve turpina ritēt, it kā 
nekas īpašs nebūtu bijis, it kā 
viss būtu vislabākajā kārtībā. 
Vēlreiz – sasodīts. Vai varbūt – 
par laimi???

Labvēlīgu apstākļu sakritības 
dēļ Arhips akadēmiķa Ivana 
Pavlova vārdā nosaukto Ļeņin-
gradas Medicīnas institūtu pa -
beidza. Lieki piebilst, daudz 
gadu vēlāk nekā viņa mīļie 
kursabiedri, ar kuŗiem kopā 
bija sākts studēt. Bet tas nekas. 
Galvenais, ka “polārpētniekam” 
jeb mīļajam tēvam, par milzu 
prieku Arhips beidzot ir dak-
teris. Izlaiduma dienā tieši tāpat 
kā tiesas zālē, straumītēm plū-
dušas viņa asaras, taču šoreiz – 
laimes asaras. Aiz liela prieka – 
otro reizi mūžā. Pirmā bija 
reize, kad Arhips nāca pasaulē. 
Bet tagad dēls ir dakteris. 
DAKTERIS!!!

Šodien Arhipa vairs nav. 
Pavisam spēji, kādā 2005. gada 
pavasara rītā pārstāja pukstēt 
viņa sirds. Tiesu medicīnas ek -
sperta slēdziens, veicot autop-
siju, lakonisks – sirds mazspēja. 

Atkal ir 23. oktobris. Kā katru 
gadu, arī šoreiz karogi sēru 
noformējumā. Vējaina, lietaina, 
ļoti nemīlīga diena. Aizeju uz 
Ungārijas pilsētas Sombathejas 
laukumu ar nosaukumu “56 osok” 
un pie pieminekļa 1956. gada 
upuŗiem nolieku divas baltas 
krizantēmas. Tā viena tev, mīļo 
Arhip! Bet tā otra tavai ungā-
rietei Beatrisei! Lai jums abiem 
vieglas smiltis!

2010.gada oktobris,
Ungārija

Par autori
Lāsma Gaitniece (dzim. Ģibiete) ir ilggadēja laikrakstu Brīvā 

Latvija un Laiks korespondente, kā arī vairāku daiļliterātūras 
grāmatu autore. Pašlaik par savu lielāko literāro veiksmi uzskata 
grāmatu „Dziednīca pie jūras. Versija par Liepājas medicīnas 
vēsturi” (izdevējs: VESTA-LK), kas ir ilgu gadu darba rezultāts un 
par ko autore saņēmusi atzinību „Gada Liepājnieks 2017”. 

Rakstīt īsprozas žanrā L.Gaitniece uzskata par lielu izaicinājumu. 
Lai ar to tiktu galā, jāievēro žanram raksturīgie noteikumi. Taču te 
nu tie ir – stāstiņi „Vecaistēvs Rūdolfs”, „Ungāru motīvs”, „Valērijas 
lidojums” un citi, kā arī divi plašāka apjoma darbi „Mans brālis 
Kalevs” un „Pāris dienu Montrē”. Stāstu krājums „Liepājas vectēva 
Rūdolfa stāsti” iesniegts Laika literārajam konkursam.

pašam ar savu prātu.”
Arhips pirms vairāk nekā 

četrdesmit gadiem beidzis aka-
dēmiķa Ivana Pavlova vārdā 
nosaukto Ļeņingradas Medi cī-
nas institūtu. Viņa tēvs atgriezās 
mājās sava dēla studiju laikā. 
Un tieši tajā gadā Arhips ie -
mīlējās kādā ungāru meitenē, 
kuŗa pavisam nesen bija beigusi 
Budapeštas Medicīnas institūta 
Sporta medicīnas fakultāti un 
ieguvusi diplomu ar ierakstu 
“Ārsts. Sporta medicīnas spe -
ciālists”. Uz pāris mēnešiem 
ungāriete atbraukusi koman-
dējumā uz Padomju Savienības 
pilsētu Ļeņingradu. Tur abi arī 
iepazinušies. Tas bija 1956. gada 
pavasarī. Arhips ar Beatrisi šķī-
rušies, paši sev solot, ka at  šķir-
tība nebūs uz ilgu laiku. 

Pienāca 1956. gada rudens. 
Vasaras nogalē mājās atgriezās 
Arhipa tēvs. Ungārijā sākās re -
volūcija, ko ievadīja Buda peštas 
techniskās augstskolas stu denti. 
Viņiem pievienojās citi. Asinis. 
Nāve. Izmisums un asaras. Ok -
tobra beigās, kas Ļeņingradā 

Rakstiet čeku, t.sk. pasta  izdevumi, Rasmai Adams 
114 4th Ave NW, Largo, FL33770, USA

Laikā, kas tautas atmiņā iezīmējies kā Latvijas brīvvalsts 

pirmās un skaistākās desmitgades, arī mūzikālā dzīve sita 

augstu vilni. Bez jelkādām integrācijas programmām cilvēki 

lieliski sapratās vienā kopīgā – mākslas valodā…

Mūziķis un „mūzejnieks” Elmārs Zemovičs sarakstījis jau 

otro grāmatu par šo laiku Latvijas mūzikā – „Trīs Rīgas sim-

foniskie orķestri”. Pirmā grāmata „Simfoniskā koncertdzīve 

Jūrmalā līdz 1940. gadam” sniedz bagātīgu illustrātīvu un 

faktoloģisku ainu par to, cik krāšņa savulaik bijusi mūsu 

kūrortpilsēta un dzīve tajā…

Ja vēlaties iegādāties šīs grāmatas, sūtiet čeku

par katru grāmatu USD 35,–

Elmārs Zemovičs

TRĪS RĪGAS SIMFONISKIE ORĶESTRI
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vadīšanu un Terēzei Inveisai par 
izstādes māksli nie cisko veidoju-
mu. Un daudzajiem palīgiem –  
kā dāmām, tā kungiem. Un – 
paldies laipnajiem tautiešiem par 
eksponātu aizdošanu izstādei. 
Vērtīgi un daiļi pavadīta sest-
dienas pēc pusdiena. 

gaa 

(To be continued)

A TALE OF DP LIFE:
LOOKING FOR HARBORS AND ANCHORS

GREVEN, GERMANY 1947
GREVEN PART TWO: 
AUSTRALIA
Getting out of Germany after 

the war was no Kristaps Porziņģis 
slam dunk. It wasn’t like we sud-
denly, as if by magic, found our-
selves in that Star Trek movie 
and could be transported out of 
Germany. “Scotty, beam me away.” 

To where? Canada? Australia? 
USA? 

“Australia?” My mother groused, 
looking at my father like he was 
daft. “We aren’t going to Australia.”

There was the contradiction. 
As scared and angry as she was 
with Stalin and the communists 
for taking over her nation and 
exiling her relatives, she didn’t 
want to leave Germany. She was 
still holding on to her dream of 
going home.

“Vera, we can’t go home,” my 
father said earnestly. “We need 
to start a new life.”

Australia was my father’s new 
hope. We had passed on Belgium. 
The Brits came next, but they 
wanted young, single people. 
There was at least one young 
married couple who filed as sin-
gles to get out of Germany and 
go to England. My mother’s god-
daughter, Baiba Birze, and her 
husband signed up as unmarried 
singles, went to England, and 
ultimately reunited there. 

The rumor was that Australia 
might take in around 100,000 
refugees. Canada had started, 
but who knew how many they 
would take?

“We have to apply and go 
somewhere,” my father said, his 
anger rising. “We don’t know 
how many of us, DPs, will get out 
of Germany.”

“And if we don’t get out of 
Germany, will we (eventually) 
get sent back to Latvia?” Was that 
the unasked question between 
them?

Many times, in our lives, when 
dealing with one puzzling, life-
changing event, in this case it 
was emigration, a different life-
changing event comes along.

GREVEN LIFE:
PART THREE
Greven was a small town in 

northwest Germany, close to the 
border with Belgium and the 
Netherlands. The population is 
around 35,000 today, and it was 
maybe 15,000 back then.

Our new apartment, our third 
move in Greven by May of 1947, 
was relatively spacious for the 
times, but we DPs in Greven 
were living in furnished houses 
that the UNRRA had confiscated 
from German families. In anoth-
er part of Greven, was an enclave 
of Polish DP families in slightly 
larger numbers.

Many of the houses we lived in 
were solid, turn-of-the-century, 
brick structures built for large 
families, some with basement 
apartments. After living in a 
school classroom for a month on 
the outskirts of Greven in early 
1946, a basement apartment had 
been our first “permanent” home 
for four months. Our first per-
manent home since October 
1944 in Liepāja. Now, we had 
moved up in the world to the 
second floor.

Greven was surrounded by for-
est and farm country and many 
of the German country and city 
folk were related. The German 
city folk, who were moved out of 
their homes by the UNRRA, 
moved in with their relatives. 
That we took over part of the 
town wasn’t good for German-
DP relations. Times were tough 
in Germany as it was, and now 
the city folk were thrown out of 
their homes, and for what? So, 
their homes could be destroyed 

by a bunch of sickly and untrust-
worthy Eastern Europeans that 
couldn’t take care of themselves? 
Don’t blame me, that’s what they 
were saying about us. In those 
first years in Greven, if I remem-
ber correctly, we rarely ventured 
into the German end of town.

This third move for us came 
about because of continuing DP 
consolidation. Our new apart-
ment came open when a DP 
family emigrated to Canada. As 
our friends and neighbors left, 
the rest of us were moved into 
fewer and fewer houses, closer 
and closer together. The perime-
ter of the DP community closed 
in. We lived on fewer streets and 
eventually more families were 
squeezed in fewer houses. 
Houses we vacated were returned 
to theit German owners.

One Monday in June of 1947 
around the noon hour, my father 
was talking to my mother.

“They are moving Anna…” I 
heard my father whisper.

My ears perked up. Where was 
my vecmama, grandmother 
going? She lived with us and 
watched me during the day while 
my parents worked. 

She can’t go without us, I 
thought.

Well, that probably meant we 
were moving again. I went back 
to playing.

At that point in time, I hadn’t 
seen my grandmother since 
Friday, three days ago. I had been 
told that she was visiting a friend.

GREVEN PART FOUR:
AN ANCHOR FOR MY
GRANDMOTHER
As it turned out, my grand-

mother was moving on without 
us. Last Friday, my grandmother 
had watched me during the day 
while my parents worked. After 
they came home, Anna left to 

visit a friend, Biruta, who lived 
about five blocks away. By mid-
morning Saturday, my grand-
mother hadn’t come home. My 
father went looking for her but 
was back by mid-afternoon.

“I went to see Biruta,” my father 
said to my mother.

He took his hat off slowly and 
played with the brim.

“Was Anna there?” My mother 
asked.

“No,” my father replied, trance-
like. “Biruta said that Anna left 
her apartment around ten last 
night.”

He started pacing around the 
room.

My mother stood in the mid-
dle of the room and waited.

“Did Anna say anything to 
you,” my father asked, a hopeful 
look on his face, “about spending 
the night with someone else?’

“No,” my mother replied slow-
ly, thinking it through.

Sometimes, my grandmother 
did spend the night with a friend, 
but neither of my parents 
remembered her ever doing that 
without telling them. 

“I looked for her,” my father said 
morosely, talking about what he 
had been doing for the past few 
hours. “From Biruta’s to here, I 
walked the streets she could take 
to come home.” He sounded 
more than disappointed.

There weren’t that many ways 
home in the five blocks from 
where Biruta lived to our house. 
And, there was a big barrier, a 
cemetery between there and 
here. The cemetery stood between 
the two streets that were the 
shortest way home. One side of 
the cemetery faced one of the 
streets, the high-road, but the 
other side of the cemetery dropp-
ed cliff-like two stories to the 
street below, the low road. To 
keep the cemetery grounds from 

eroding and grave sites from fall-
ing to the low road, that side of 
the cemetery was propped up, 
buttressed by a stone wall.

“Did you go to the library?” 
My mother asked hopefully. “She 
likes the library.” 

She had forgotten that our DP 
library was closed at night. 

“I didn’t go there,” my father 
said, ignoring her gaffe. “I did stop 
by and see a few of her friends.”

“Did you talk to Marija?” My 
mother said, naming Anna’s best 
friend beside Biruta.

“Yes,” my father replied, glumly, 
“She hasn’t seen Anna all week.”

A silence fell over the room.
“I’m going to the UNRRA 

building.” My father sounded 
like he really didn’t want to do 
that. “I’ll see who’s on duty.”

My father, a jurist in Latvia, 
was part of the judicial council 
that helped oversee Latvian com-
munity affairs in Greven. The 
DP community policed itself 
regarding family spats, drunken-
ness, complaints, and petty argu-
ments. More than that was 
referred out to the Greven police, 
who otherwise stayed out of the 
Latvian community streets. 

The UNRRA offices in Greven 
were in a big, gray, three-story 
building that once had been an 
office building or a school. Or it 
could have been something else. 
Behind it, stretching for a good 
but narrow football field was a 
one-story, flat-roofed building 
that served as the warehouse for 
all British goods flowing in to 
support our DP community. The 
warehouse was like a grocery 
Ikea warehouse without the 
showrooms. Its bins were filled 
with cases of Spam, cereal, pow-
dered milk, flour, tins, and cans 
of all sorts.

GUNARS
FRICSONS

Pērkons rūca, zibens spēra, 
lietus lija a umaļām, kad brau-
cām uz daiļamatniecības izstā -
di Latviešu sabiedriskajā centrā 
par godu Latvijas Simtgadei.

Kas par krāsu un priekšmetu 
bagātību! Sienas segas, tautiskās 
jostas, spilveni, dažāda lieluma un 
krāšņuma tautiskās lelles, koka 

Izstāde Indianapolē
priekšmeti grebumā un intarsijās. 
Lielu skatītāju inte  resi izraisīja 
latviskā pusdienu ser vīze un tau-
tiskie cimdi, sa  kārtoti apļos un 
gatvē ar tau  tis kajām vāzēm pa 
starpu. Īpaša vieta izstādē bija 
ierādīta priekš metiem, paņem-
tiem līdzi bēgļu gaitās 1944. gadā. 
Pārsvarā re  dzējām lielos plecu 

lakatus, kas kādreiz kalpoja 
mēteļa vietā; vienu melnu sēru 
lakatu ar ie  sietiem baltiem die -
giem, ko vecvecmamma apsē-
jusies bēŗu gadījumos; gaŗos linu 
dvieļus ar iešūtām mono gram-
mām, bārk stīm un knipelētām 
biezajām mežģīnēm, agrāk sauk tām 
par špicēm. (Ejot uz pirti, meitas 

dvieļus pārlika pār roku tā, lai iz -
rakstītie gali būtu labi saredzami.)

Rīga café liela piekrišana bija 
pīrāgiem un tortēm. 

Sirsnīgs paldies Latviešu sa -
biedriskā centra dāmu komitejas 
priekšniecei un rokdarbu pul-
ciņa vadītājai Marijai Sven teckai 
par izstādes ideju un sa  rīkojuma 
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Mūzicē Zemessardzes orķestris no Latvijas
Sakarā ar Latvijas Republikas 

Zemessardzes un Mičiganas Na -
   cionālās gvardes 25. sadarbības 
gadadienu uz ASV bija atbrau-
cis Latvijas Republikas Zemes-
sardzes orķestris. Kopš 1993. 
ga  da Nacionālās Gvardes Starp-
valstu sadarbības programmā 
(National Guard State Partner-
ship Program) tiek stiprināti 
gan Latvijas Nacionālie bru ņo-
tie spēki, gan arī Zemessardze. 
Paši mičiganieši ar lepnumu 
atzīmē, ka kopīgi ar Latvijas 
kareivjiem ir cīnījušies Afga nis-
tānā, un par veiksmīgo dalību 

gvardes un Latvijas Republikas 
Zemessardzes 25. sadarbības 
gadadiena. 

Ir ieguldīts liels darbs, lai 
saga tavotos šai gadadienai, un 
ir mērots tik tāls ceļš no mājām, 
jo mēs ļoti vēlējāmies satikt, 
redzēt un iepazīstināt savus tau-
tiešus ar latviešu mūziku dzīvā 
izpildījumā. Tā mēs meklējām 
un atradām iespēju sadarbībā ar 
Ciānas draudzi, Čikāgas latviešu 
biedrību un Daugavas Vana-
giem šīs divu nedēļu koncert-
tūres laikā viesoties arī Čikāgā: 
tieši ar programmu kas gatavota 

izveidot nelielu orķestri, ko 
varētu salīdzināt ar brīvās Lat-
vijas laika orķestŗiem, jo katrā 
armijas pulkā bija neliels 20–25 
cilvēku liels sastāvs, kas spēlēja 
militāro pasākumu vajadzībām, 
kā arī zaļumballēs un tamlī-
dzīgos sarīkojumos.  

Bet no pieticīgā orķestŗa ne -
ilgā laikā jau 2012. gadā pēc 
daudzu manu mūziķu vēlmes 
izveidojām orķestŗa iekšienē arī 
bigbendu. Ap to pašu laiku 
majoram Viesturam Lazdiņam 
radās jauna, spēcīga ideja izvei-
dot arī kori. Tagad mums ir 

mākslinieki ir teikuši, kāpēc 
mums visu laiku vajadzīgs tra -
ģisms? Bet gluži bez nopietnības 
arī nevar, kā, piemēram, melo-
dija no filmas “Ilgais ceļš kāpās” 
– ja mēs neatcerēsimies vēsturi, 
tad pieļausim ka daudz kas no 
tās atkārtojas, tāpēc program-
mu mēģināju veidot ar atskatu 
uz mūsu vēsturi. 

Kaŗavīru dziesmas, dziesmas 
par cilvēkiem, kas devās kādā 
nu armijā kuŗš – vai tie bija 
vācu vai cariskās Krievijas laiki 
Latvijā. Kad nav zināms, vai ka -
ŗotājs pārnāks vai nepār nāks… 

nējiem divdesmit cilvēkiem,  esmu 
vienmēr centies mūziķus mo  tī-
vēt, lai cilvēks bez liekas atgādi-
nāšanas un “bakstīšanas” savu 
darbiņu izdarītu, iemācītos kas 
jāiemācās. Tādā veidā veicinot 
veselīgu konkurenci, mūziķi ie -
gulda pietiekami daudz darba, 
lai, stāvot orķestŗa priekšā un 
koncertā klausoties, es varētu ap -
mierināti paskatīties uz saviem 
mūziķiem un teikt: “Jā, skan! 
Labs darbs ir padarīts!”

Par abiem dziedošajiem solis-
tiem – ik pa brītiņam izdodas 
atrast kādu apslēptu talantu. Šai 

speciāli mūsu tautiešiem šeit. 
Vai jūs varētu, lūdzu, pa -

stāstīt arī par orķestŗa vēsturi? 
Orķestrŗa vēsture, līdzīgi kā 

mūsu valsts vēsture, ir sarežģīta 
un ar pārrāvumiem. Laikā, kad 
veidojās Zemessardze, 1991. un 
1992. gadā, arī tika veidots 
Zemessardzes orķestris, par kuŗa 
pamatu tika ņemts Brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju biedrības orķes-

Zemessardzes koris “Stars”, ko 
vada Latvijā plaši pazīstamais 
diriģents Ārijs Šķepasts. Mūsu 
paspārnē darbojas arī 2 sakso-
fonu kvarteti, ir mums zaļum-
baļļu sastāvs, klasiskais pūšamo 
instrumentu kvartets un kvin-
tets, arī džeza kombo. No pie -
ticīgā divdesmit cilvēku pulka 
esam izauguši līdz kopumā ap 
simt zemessargiem, un kopš 3. 
janvāŗa esam ieguvuši arī ofi -
ciālu statusu kā atsevišķa vie-
nība, kas tieši tā arī saucas: 
“Zemessardzes orķestris”, kuŗa 
sastāvā ietilpst minētais koris, 
orķestris, bigbends u.c. 

Cik šobrīd ir dalībnieku or -
ķestrī? 

Šobrīd esam aptuveni simt 
cilvēku, saku aptuveni, jo notiek 
atlases process, un, kad atgrie-
zīsimies Latvijā, būs jau noti-
kušas izmaiņas – klāt nāks jauni 
mūziķi. 

Esam kārtīga vienība, kas spēj 
nodrošināt visa veida militārās 
nepieciešamības, arī dažādus 
sa  biedriskus un kultūras sarī-
kojumus. Jau vairākus gadus 
spēlējam Tēva dienas gājienā, 
tieši mēs tiekam aicināti spēlēt 
Rīgas maratonu atklāšanas ce -
remonijās, bija iespēja arī pār-
stāvēt un nest mūsu karogu 
ārpus Latvijas: pagājušogad So -
mijas 100. gadu jubilejas svētkos 
kopīgi ar Somijas latviešu kori 
“Ziemeļmeita” uzstājāmies Hel-
sinku domes koncertzālē. Arī 
Dziesmu svētkos šogad kupli-
nājām dalībnieku skaitu un skatē 
izcīnījām pirmo vietu aug  stā-
kajā grūtības pakāpē. Ir ko darīt, 
un, galvenais, ka mūziķi ir ap -
mierināti.

Kā tapa koncerta šī pro-
gramma? 

Programmu vēlējos salikt, lai 
tā būtu gan emocionāla, lai 
ieriešas kāda asara acīs (gan 
mū  ziķiem, gan man, gan ska  tī-
tājiem), gan arī lai būtu pacē-
lums – lai tā asara tomēr nebūtu 
visa koncerta gaŗumā. Jo, kā arī 
daudzi latviešu komponisti un 

NATO spēku sastāvā (https://
www.army.mil/article/204740/
michigan_guard_and_latvia_
celebrate_25_year_partner-
ship).

Šogad ar virkni sarīkojumu 
tiek atzīmēta ilggadējā sadar-
bība starp Mičiganu un Latviju, 
un no 12. līdz 26. augustam ar 
koncertturneju ASV viesojās Lat-
vijas Zemessardzes orķestris.

Čikāgā mūziķi ieradās 19. au -
gustā, un Ciānas draudzes nama 
lielajā zālē varējām klausīties 
latviešu komponistu darbus. 
Koncertu rīkoja ČLB un Či -
kāgas Ciānas draudze. Atbalstīja 
Daugavas Vanagi, ALA un 
Māras fonds.

Sirsnīgu paldies par atbalstu 
jāsaka arī Latvijas Republikas 
Aizsardzības ministrijai, Nacio-
nālajiem Bruņotajiem spēkiem, 
Zemessardzei, kā arī Mičiganas 
Nacionālās gvardes 126 Army 
Band.

Pēc sarīkojuma tikos ar Ze -
messardzes orķestŗa priekš-
nieku un diriģentu kapteini 
Andi Kareli, lai uzzinātu ko 
vairāk par mūsu viesiem. 

Andis Karelis. Latvijas Re -
publikas Zemessardzes orķes-
trim ir gods pārstāvēt Latviju 
svarīgā pasākumā: Greilingas 
militārajā bāzē 12. Augustā tiek 
atzīmēta Mičiganas Nacionālās 

tris un arī orķestŗa „Fēnikss” 
mūziķi. Bet diemžēl šī pirmā 
sastāva attīstība dažādu iemeslu 
dēļ nobremzējās – daļa mūziķu 
pievienojās Nacionālo bruņoto 
spēku (NBS) štāba orķestrim, 
un tā nu 1990.  gadu sākumā šis 
orķestris pačibēja. 

Savukārt 2011. gada rudenī, 
tagad jau atvaļinātajam majo-
ram Viesturam Lazdiņam, kuŗš 
ilgus gadus bijis NBS štāba 
orķestŗa priekšnieks, radās ideja 
atjaunot Zemessardzes orķestri. 

Veiksmīgā sakritībā, vai arī 
tāpēc, ka sevi biju pietiekami 
pierādījis dienestā pie Viestura 
Lazdiņa, viņš zvanīja man: 
„Andi, ir tāda iespēja, meklē 
cilvēkus un atjaunosim Zemes-
sardzes orķestri.” Tā nu 2011. gada 
1. novembrī, aptuveni 18 – 20 
cilvēku pulciņā satikāmies Ze -
messardzes štābā uz pirmo 
mēģinājumu. 

Sākotnējā ideja bija pieticīga: 

Tā ir liela traģēdija kad rekrūšos 
paņem jaunāko vai vecāko dēlu, 
vai varbūt galveno ģimenes 
apgādnieku. Kaŗš ir kaŗš, vai tas 
ir 1700. gads vai 2001...

Protams, ir arī Atmodas laika 
mūzika, kā Ulda Marhilēviča 
“Likteņlīnijas”. Un ir arī ne tik 
dziļa mūzika, kā, piemēram, 
Gunāra Rozenberga kompozi-
cija “Greizais kvadrāts”. Tas bija 
laikmets, kad džezu Latvijā ne -
varēja spēlēt, bija sagaidāmas 
represijas. Tad visādi tas džezs 
tika slēpts, piemēram: klarne-
tisti “pa kluso” mācījās saksofo-
nus spēlēt… Es ļoti vēlējos šo 
skaņdarbu ielikt programmā un 
atvest uz Ameriku. Kad pir-
moreiz dzirdēju to ierakstā, es 
neticēju ka tas ir Latvijas džezs 
un sarakstīts  1978. gadā. Ir arī 
Jāņa Stībeļa jaundarbi – kopā ar 
Jāni mums bija iespēja uzstāties 
4. maija koncertā, kas mums ir 
jauna tradicija: sadarbībā ar 
Kalnciema kvartālu piedalīties 
Baltā galdauta svētkos kopā ar 
kādu no latviešu solistiem. Šo -
gad uzstājāmies ar Jāni Stībeli 
un atskaņojām divas, samērā 
svaigas viņa kompozicijas, kas 
sevī ietveŗ patriotisku vēstī-
jumu, un vēlējamies to atvest 
publikai arī šeit – kā jaundarbu. 

Kā ir izdevies sagatavot tik 
spēcīgus solistus? 

Es pieņemu, ka liels nopelns ir 
cilvēka paša mērķtiecībai un 
vēlmei, ejot uz skatuves, vien mēr 
parādīt to labāko. Tas vienmēr 
ir arī mans uzstādījums: ejot 
skatītāju priekšā, vienalga, vai 
laika joslu maiņa (7 stundas 
starp Latviju un Mičiganu) vai 
kas cits, neatkarīgi no tā tev 
vienmēr ir sevi jāveltī skatī tā-
jiem, esot uz skatuves tu strādā 
skatītājiem. 

Un arī esmu centies savus 
mūziķus radināt pie tāda darba 
stila, lai man viņi nav jābaksta 
un jāatgādina: „Tu, lūdzu, šo  
solo iemācies.”

No pirmās dienas, kad orķes-
tris sāka augt lielāks no sākot-

tūrē mums bija ierobežots sa -
stāvs – man bija jāatbrauc ar tik 
cilvēkiem, cik bija iespējams, un 
bija jāiztausta, jāpameklē kāds 
jauns dārgakmens, kuŗu varētu 
nopulēt, pieslīpēt šķautnes. Vien-
mēr tieši šādi ierobežojumi, vai 
tie ir repertuāra vai sastāva ziņā, 
veicina kāda jauna talanta atra-
šanu. Tas jau arī pasaulē nav 
nekas jauns. Šoreiz bija iespēja 
paslīpēt divus jaunus vokālos 
solistus, kuŗus, protams, pēc pār-
braukšanas mājās no dziedā ša-
nas uzdevumiem vaļā vairs 
nelaidīšu. 

Dažiem mūsu klausītājiem 
interesē, kur palika marši? 

Marši mums bija sagatavoti – 
esam tomēr militāras struktūras 
orķestris. Sākotnējā koncerta pro -
grammā bija marši, vēl pāris 
dziesmas no populārām filmām 
un filmu mūzikas popūriji, arī 
daži amerikāņu džeza mūzikas 
standarti, bet tad mēs, iespē jams, 
līdz pirmdienas rītam jums mū -
zicētu… Man nācās divreiz pro-
grammu saīsināt: tā jau kon-
certs bija stundu un 40 minūtes 
garš, kas viendaļīgam koncerta 
ir daudz. Vēlējāmies lai nākam-
reiz afišā redzot Zemessardzes 
orķestri, pirmā domā nebūtu: 
„Vai, cik ilgi tur bija jāsēž… nē… 
labāk palikšu mājās…” Tāpēc 
diemžēl arī marši bija starp 
skaņdarbiem, kurus no šīs pro-
grammas tomēr nācās izņemt. 
Parādes repertuāru varat redzēt 
mūsu Facebook lapā no gada-
dienas pasākuma militārajā 
bāzē pie Lansingas. 

Koncerta izskaņā man gribē jās, 
lai paliktu novilkta tā emocio-
nālā stīga, kas bija koncerta 
beigās, nevis sākt vilkt vēl citas 
stīgas ar maršu, jo, manuprāt, to 
pacēlumu, ar kādu mums iz  de-
vās beigt koncertu, maršs tiešām 
noplicinātu. Vajag, lai pēc kon-
certa, mājās ejot, sajūta būtu 
tāda, ka gribas vēl, nevis ka esi 
“pārēdies”. Ja gribas vēl ko,  tad 
to maršu var noklausīties mājās. 
Nevajag pārsātināt. 
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(Turpinājums 10. lpp.)

L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā

Latvija Oskara balvai virzīs 
Selecka filmu “Turpinājums”
Latvijas nacionālā ekspertu ko -

misija nobalsojusi par filmu, kas 
pārstāvēs Latviju ikgadējā sacen-
sībā par nomināciju ASV Kino-
aka dēmijas balvai Oskars katēgo-
rijā “Labākā ārzemju filma”. No 
astoņām pieteiktajām filmām ek s  -
perti gandrīz vienprātīgi izvēlējās 
Latvijas dokumentālā kino klasiķa 
Ivara Selecka darbu “Turpinājums”, 
kas tapis studijā Mistrus Media un 
atbalstīts Nacionālā Kinocentra 
(NKC) programmā “Latvijas fil-
mas Latvijas Simtgadei”. 

Lēmumu par konkrētas filmas 
virzīšanu pieņēma Nacionālā kino 
centra izveidotā ekspertu komisi-
ja. “Šī filma ir starptautiski kon-
ver tējams un skaidrā kinovalodā 
iz  stāstīts profesionāla dokumen-
tā lista stāsts par Latviju šodien un 
tagad, turklāt ar visos laikos ak -
tuālu tematiku par to, kā cilvēks 
ie  iet dzīvē,” sacīja komisijas priekš-
sēdis Viesturs Kairišs.

***
Valsts prezidents 
pasniedz balvas

Valsts prezidents Raimonds Vē -
jonis svinīgā ceremonijā Rīgas pilī 
pedagogiem pasniedza Ata Kron-
valda balvas, savukārt Latvijas la -
bākajām skolām – ceļojošās “Lielā 
pūce” un “Mazā pūce” balvas. Sa  rī  ko-
jumā uzrunājot klātesošos, Val sts 
prezidents pateicās pedagogiem 
par viņu nozīmīgo darbu skolēnu 
izglītošanā.

Godinot labākos skolotājus, kas 
ieguldījuši nozīmīgu darbu talan-
tīgu skolēnu attīstībā, Valsts prezi-
dents Ata Kronvalda balvu šogad 
pasniedza pieciem pedagogiem  – 
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Val sts 
ģimnazijas latviešu valodas un 
literātūras skolotājai Elitai Rozītei, 
Rūjienas vidusskolas mājturības 
un technoloģiju skolotājai Diānai 
Kaužēnai, Daugavpils 13. vidus -
skolas fizikas skolotājam Jurijam 
Kostjukevičam, Daugavpils Valsts 
ģimnazijas vācu valodas skolotā -
jai Olgai Osipovai un Rīgas Valsts 
2. ģimnazijas vēstures skolotājam 
Jānim Arājam. Savukārt Ata Kron-
valda balvas goda diplomu saņē-
ma Rīgas Valsts 2. ģimnazijas lat-
viešu valodas un literātūras skolo-
tāja Daina Štokmane.

Par skolēnu lieliskiem rezultā-
tiem valsts mēroga olimpiadās, sko-
lēnu zinātniski pētniecisko dar bu 
konferencēs un citos sasniegu -
mos tika pasniegtas ceļojošās bal-
vas “Lielā pūce” un “Mazā pūce”. 
Valsts prezidents par skolu un sko-

lēnu sasniegumiem ārpus valsts 
robežām starptautiskajās olimpia-
dās apbalvoja arī Zvaigžņu reitin-
ga līderes – Rīgas Valsts 1. ģimna-
ziju un Jelgavas Spīdolas ģimna-
ziju.

***
Latvijas un Lietuvas valstu 

opernamu apmaiņas viesizrādes
No 3. līdz 7. oktobrim Rīgā un 

Viļņā norisināsies Latvijas Nacio-
nā lās operas un baleta un Lietu -
vas Nacionālās operas un baleta 
te  ātra apmaiņas viesizrādes, kas 
no  slēgs unikālo, vērienīgo visu tri-
ju Baltijas valstu Simtgadei vel tīto 
apmaiņas viesizrāžu program mu. 
Viesizrādes notiks Latvijas un 
Lietuvas valstu Simtgades svinību 
ietvaros.

Aina no Lietuvas Nacionālā 
baleta izrādes “Piafa”. 

Lietuvas Nacionālās operas un 
baleta teātŗa viesizrādes sāksies    
3. oktobrī ar Džuzepes Verdi ope-
ru “Dons Karloss”, ko iestudējuši 
diriģents Martins Staškus un vācu 
režisors Ginters Krēmers. Latvijas 
Nacionālā opera un balets Viļņā 
viesosies no 5. līdz 7. oktobrim. 
Viesizrāžu programmā: 5. oktobrī 
režisora Aika Karapetjana vēlīnās 
gotikas estētikā veidotā Šarla Gu  no 
opera “Fausts”, 6. oktobrī slovēņu 
choreografa Edvarda Kluga laik-
metīgais balets “Pērs Gints” ar Ed -
varda Grīga mūziku un 7. oktobrī 
komponista Juŗa Karlsona balets 
“Karlsons lido...” Aivara Leimaņa 
horeografijā. 

***
Skolēni no visas Latvijas atklās 

“Latvijas skolas somu”
Uzsākot jauno mācību gadu,       

6. septembrī Rīgā tikās skolēni no 
ikkatra Latvijas novada, lai atklātu 
Latvijas valsts Simtgades iniciātīvu 
“Latvijas skolas soma”. 

Atklāšanas sarīkojumā skolēni 
apmeklēja interaktīvās darbnīcas 
un koncertā iepazina “Latvijas 
sko las somas” saturu un pieeju, lai 
tālāk nestu šo ziņu saviem līdz-
audžiem un pārējiem skolēniem 
visā Latvijā.

***
Helsinkos svin Baltijas valstu 

100 gadu jubileju
Atzīmējot neatkarīgo Baltijas 

valstu 100 gadu jubileju, Ziemeļ-
valstu Ministru padomes biroji 
Latvijā, Igaunijā un Lietuvā ciešā 
sadarbībā ar Ziemeļvalstu Kul tū-
ras punktu Helsinkos no 26. au -
gus ta līdz 1. septembrim Helsin-
kos organizēja kultūras festivālu 
“Igaunija, Latvija, Lietuva x 100”. 
Programmā bija iekļauti semināri, 
dzejas lasījumi, mūzikāli priekšne-
sumi, teātŗa izrāde un kino filmu 
programmas bērniem un pie au-
gušajiem.

***
Arī pastmarkai Simtgade

Latvijas Filatēlistu savienība (LFS) 
sadarbībā ar Latvijas Nacionālo 

bibliotēku (LNB) un Latvijas pasta 
atbalstu  bija organizējusi filatēli -
jas izstādi “Latvijas pastmarkai – 
100”. Šogad LFS atzīmē pirmās 
Lat vijas pastmarkas 100 gadu ju -
bileju. Šī pastmarka tika izdota 
1918. gada 18. decembrī un ir pir-
mā neatkarīgās valsts izdotā vērts-
zīme, kas apliecina valsts suverē-
nitāti. Simboliski, ka pastmarkas 
iespiestas uz vācu armijas stāba 
kartēm, tādējādi raksturojot kaŗa 
beigas un vācu kaŗaspēka atkāp-
šanos no Latvijas territorijas.

Izstādē bija aplūkojami dažādi 
Latvijas un ārvalstu kollekcionāru 
filatēlijas materiāli: Latvijas past-
markas un nepastmarkas (propa-
gandas un reklāmu markas), pasta 
vēstures pētījumi no seniem lai-
kiem līdz mūsdienām, tematiskas 
kollekcijas un citi interesi raisoši 
materiāli.

***
Projektu konkurss 

remigrantiem uzņēmējdarbības 
uzsākšanai vai attīstīšanai

Vidzemes plānošanas reģions 
no 2018. gada 24. augusta līdz 
2018. gada 25. septembrim iz  -
slu dina uzņēmējdarbības projektu 
kon   kursu, lai sniegtu financiālu 
atbalstu remigrantiem uzņēmēj-
darbības uzsākšanai vai attīstīšanai 
Vidzemē.

Projektu konkursā aicināti pie-
dalīties tie remigranti, kuŗi bijuši 
ilgstoši (vismaz 3 gadus) prom no 
Latvijas un vai nu plāno atgriez -
ties uz dzīvi Latvijā, vai to jau iz  da-
rījuši un deklarējuši savu dzī ves-
vietu šeit, taču ne ilgāk kā pirms 
gada. Lai remigranti varētu sa -
ņemt financiālo atbalstu, topoša-
jam vai esošajam uzņēmējam ir 
jāpierāda savas idejas dzīvotspēja. 
Papildu informācija: Ija Groza, 
Vidzemes plānošanas reģiona ko -
ordinātore remigrācijas jautā ju mos, 
mob.t. +371 29287585, ija.groza@
vidzeme.lv

***
Reemigrācijas pilotprojekta 

gaitā Latvijā atgriezušās 
64 ģimenes

Līdz jūlija beigām reemigrācijas 
pilotprojekta gaitā Latvijā atgrie-
zušās 64 ģimenes. Tā Vidzemes 
plānošanas reģiona (VPR) Attīs-
tības padomes sēdē paziņojis Vi -
des aizsardzības un reģionālās at -
tīstības ministrijas (VARAM) Re -
ģionālās polītikas departamenta 
pārstāvis Varis Putniņš.

S P I L G T I  C I TĀT I

Ko Makeins atstāja 
mums mantojumā?

 Žurnālā IR apskatnieks Pauls Raudseps atceras nesen Mūžībā 
aizgājušo amerikāņu polītiķi, Latvijas draugu Džonu Makeinu 
un dalās pārdomās par viņa atstāto garīgo mantojumu sabiedrībai. 
Neliels ieskats publikācijā. 

Amerikā miris senātors Džons Ma -
keins. Arī Latvijai tas ir sāpīgs zau-

dējums, jo Makeins Vašingtonā bija 
viens no redzamākajiem un stin-
grākajiem Krievijas atdzimstošā 
imperiālisma pretiniekiem, un 
baltieši vienmēr varēja paļauties 
uz viņa atbalstu.

Tomēr viņš bija arī  kas vairāk – 
patriotisks demokratisko ideālu 

aizstāvis. Ne mūsdienās, ne arī “ve -
cajos, labajos laikos” nav bijis daudz 

polītiķu, kuŗus varētu saukt par paraugu 
citiem. Makeins no  teikti ir šajā nelielajā ‒ nekautrēsimies no šī vār -
da – varoņu pulkā. 

Laikā, kad visā pasaulē, tai skaitā arī Latvijā, spēkā pieņemas 
agresīva polītiska neiecietība, kas cīņā par varu  liek lietā zemisku 
emociju uzkurināšanu, Makeina radītais paraugs ir  jo sevišķi sva-
rīgs. Viņa gatavība ne tikai riskēt ar dzīvību savas valsts un ideālu 
vārdā, bet arī  atteikšanās izmantot naidu kā ieroci polītiskajā cīņā 
ir mēraukla, pēc kuŗas būtu jāmēra jebkuŗa polītiķa raksturs, lai 
kāda būtu viņa programma. Aizgājušajās dienās Vašingtonā bija 
redzams gan augstākais, gan zemākais, ko polītiķi var sabiedrībai 
piedāvāt. No tā var mācīties ne tikai amerikāņi vien. Un paturēt 
prātā Makeina atbildi žurnālistei, kuŗa prasīja – kādu uzrakstu jūs 
vēlētos uz sava kapa pieminekļa?

“Viņš kalpoja savai valstij.” 

“Ja vienreiz esi 
uzmests vēsturē, 

var uzmest atkal...”
Kas teicis šos brīdinošos vārdus? Tā ir rakstniece Gundega 

Repše. Žurnālā IR viņa dalās pārdomās par Latvijas Simtgadi, 
valsts drošību, polītiķu  meliem. Mūsu lasītāju ieskatam frag-
menti no intervijas.

Repšei tika jautāts, kas ir sva rīg ā-
kais, domājot par valsts Simtgadi?

 Latvijai mūžu mūžos pielemts 
būt modrībā. Tās nav bailes. Tā ir 
modrība. Nedrīkst aizmigt, brī vī-
ba jāizcīna katru dienu no jau-
na katram pašam sevī. Varbūt 
pat labi, ka aizvien neesam no -
nākuši līdz Rietumu pašapmieri-

nātības dīvānam. Mums visu lai-
ku ir dinamika. Garam tas ļoti labi 

– ir, kur attīstīties visu laiku. 
Valsts. Nācija. Latvietis. Ar ko šie vārdi 

pielādēti pa atjaunotās neatkarības laiku? Tiem ir piejaucēts sma-
cīgs zaims. Par sabiedrotajiem runājot, es jutos ļoti labi, kad iestā-
jāmies NATO. Bija tāda pabeigtības sajūta. Taču ar muguras sma-
dzenēm jūtu: ja vienreiz esi uzmests vēsturē, tevi var uzmest atkal. 
Mana māte Sibirijā gaidīja, ka tūlīt rietumvalstis nāks atbrīvot – 
tās taču solīja. Tomēr negribu par to vaimanāt. Šo sajūtu vienkārši 
vajag paturēt pakausī, kad iekšēji šķeļamies un naidojamies. 

Visas vājības un nesaskaņas tiks izmantotas pret mums. Ļoti 
uztraucos par to, ka tagad ir jauns kurss publiskajās diskusijās: ja 
tu kritizē to, kas valstī nepatīk, esi bezmaz ienaidnieks – strādā 
Kremlim. Tā ir demagoģija. Baisi arī tas, ka prastu ļaužu lamas 
aiztājušas diskusijas.       

Ministrijas pārstāvis atzinis, ka 
“pilotprojekts jau šobrīd ir pār-
sniedzis visas gaidas”, apzināts ie -
vērojams skaits ārvalstīs dzīvojošo 
latviešu un uz jūlija beigām apko-
potie dati liecina, ka Latvijā pilot-
projekta gaitā kopumā atgriezušās 
64 ģimenes, aģentūru LETA in -

formēja VPR sabiedrisko attiecī  -
bu speciāliste Baiba Norberte. Put-
niņš arī uzsvēris, ka jāturpina iz -
mantot prasmes un zināšanas, ko 
ieguvuši reemigrācijas koordinā-
tori saziņai ar ārvalstīs dzīvojo-
šajiem.
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Rosina Latvijā 
ieviest visaptverošu valsts 

aizsardzības sistēmu
23. augustā valsts sekretāru sa -

nāksmē izsludināts Aizsardzības 
mi  nistrijas informātīvais ziņo jums 
par visaptverošas valsts aiz  sardzī-
bas sistēmas ieviešanu Latvijā.

Tās mērķis ir padziļināt visu 
valsts institūciju sadarbību, no -
dro šināt efektīvu publiskās un pri-
vātās partnerības mechanismu iz -
strādi, paaugstināt sabiedrības iz -
pratni par iespējām aizsargāt sevi, 
savu ģimeni un Latvijas valsti, kā 
arī izstrādāt sabiedrības pašorga-
ni zēšanas instrumentus krizes ga -
dījumiem, informē ministrija.

***
Saņem Ķīnas valdības 
Īpašo literātūras balvu

21. augustā Pekinā notika svi-
nīgā Ķīnas Īpašās grāmatu balvas 
(The Special Book Award of China) 
pasniegšanas ceremonija. Sarīko-
jumā profesore Jeļena Staburova 
tika apbalvota par ievērojamiem 
sasniegumiem Latvijas un Ķīnas 
starpkultūru komūnikācijā. 

Ķīnas Īpašā grāmatu balva ir 
Ķīnas Tautas Republikas valdības 
balva, tā tika nodibināta un pirmo 
reizi pasniegta 2005. gadā, lai 
atzīmētu ārzemju sinologu – tul-
ku, izdevēju un rakstnieku – iegul-
dījumu Ķīnas grāmatu populāri-
zēšanā un Ķīnas un citu valstu 
kultūras apmaiņā. Šogad tika ap -
balvoti 15 sinologi no dažādām 
valstīm.

***
Karaliskais botāniskais dārzs 

saņem Latvijā 
selekcionētus ceriņus

Latvijā no 3. līdz 4. septembrim 
viesojās Apvienotās Karalistes Ka -
raliskā botāniskā dārza (Kew Gar-
dens) pārstāvji, lai saņemtu dāvi-
nā jumu – septiņas unikālas Latvijā 
selekcionētas ceriņu šķirnes. 

Ceriņu šķirnes, ko radījis Lat-
vijas ievērojamais selekcionārs Pē -
teris Upītis (1896 – 1976), karalis-
kajiem dārziem dāvina Dārzko-
pības institūts pēc Latvijas vēst nie-
cības Apvienotajā Karalistē iniciā-
tīvas. Savukārt interesi savā īpa-
šumā iegūt šīs īpašās ceriņu šķir-
nes izrādīja pats Karaliskais botā-
niskais dārzs. Vizīti rīkoja Latvijas 
vēstniecība Lielbritanijas un Zie   -
m eļīrijas Apvienotajā Karalistē sa -
darbībā ar Dārzkopības institūtu.

***
Latvija piedalīsies Pasaules talkā

Ar rosinājumu katram no mums 
iestādīt savu koku vai piedzīvot 
ko  ka dzimšanu no iestādītās sēk-

liņas, Lielā talka aicina Latvijas pil-
soņus piedalīties Pasaules talkā, kas 
notiks 150 pasaules valstīs 15. sep-
tembrī, informē Lielās talkas pār-
stāve Vita Jaunzeme.

Latvijas cilvēku vēstījums visai 
pasaulei līdz ar to būs vienno zī-
mīgs: mēs stādām Laimes koku 
savas Latvijas un visas planētas 
veselībai un labai dzīvei. Pasaules 
talka sāksies Jaunzēlandē plkst.10 
pēc vietējā laika un sekos Saulei 
die nas gaŗumā, pārklājot visas 24 
laika joslas. Talka beigsies Havaju 
salās. Pasaules talka būs lielākā 
kopīgā dabas sakopšanas talka 
pasaules vēsturē.

***
Jauna Silvanola   produkcija
Latvijas zaļās farmācijas uzņē-

mums Silvanols radījis jaunus pro-
duktus bērnu imūnitātei – sūkā-
jamas ledenes uz kociņa GoImmu-
ne lollipops ar aveņu vai melleņu 
garšu. 

Tuvojoties saaukstēšanās sezo-
nai, ledenes īpaši noderēs bērnu-
dārza vecuma bērniem un sākum-
skolas skolēniem.

***
airBaltic uzsāks lidojumus 

no Rīgas uz Štutgarti
Latvijas lidsabiedrība airBaltic 

paziņojusi par pirmo 2019. gada 
vasaras sezonas galamērķi, uz 
kuŗu lidojumi sāksies marta bei-
gās. airBaltic turpina paplašināt 
sa  vu piedāvājumu lidojumiem uz 
Vāciju, maršrutu kartei pievieno-
jot rēgulāros lidojumus uz Štut-
garti, kas sāksies 31. martā. airBal-
tic izpilddirektors Martins Gauss  
norāda: “Štutgarte ir jau mūsu ses-
tais galamērķis Vācijā. Mēs esam 
pārliecināti, ka šo tiešo savieno-
jumu novērtēs gan biznesa, gan 
atpūtas ceļotāji. Kā viens no Vā  ci-
jas autorūpniecības nozares cen - 
t riem, kas bagāts ar unikālām da -
bas ainavām, Štutgarte saviem 
viesiem piedāvā plašas iespējas.”

***
Robotu sacensības

Ķīnas galvaspilsētā Pekinā no -
tika viens no lielākajiem sacensību 
robotu čempionātiem pasaulē – 
RobotChallenge 2018. Čempionāta 
vēsture aizsākās 2004. gadā Aus - 
t rijā, Vīnē un 13 gadus Robot-
Challenge bija Eiropas lielākais ro -
botikas čempionāts. Sacensībās ie  -
saistoties visas pasaules pārstāv-
jiem, kopš 2017. gada organizātori 
to pārcēla uz Pekinu. Šogad Lat-
viju RobotChallenge 2018 sekmīgi 
pārstāvēja pieci dalībnieki no Ro -
botu skolas – Uģis Bergfelds, Alek-
sandrs Tikačovs, Armands Upe-
nieks, Matīss Buks un Toms Berg-
felds.

1478 robotu, 2288 dalībnieku 
un 30 valstu konkurencē Latvijas 
pārstāvji dažādās disciplīnās iz -
cīnīja vienu pirmo vietu, vienu 
trešo vietu, vienu ceturto vietu, un 
četri roboti un droni ierindojās     
5. – 8. vietā robota būvēšanā.

***
Pirmais latviešu 

skolotāju seminārs
Pirms 280 gadiem, pateicoties 

brāļu draudžu jeb hernhūtiešu ku  s-
tības aktīvistiem Vidzemē, Val-
miermuižā izveidoja pirmo lat  -
vie šu skolotāju semināru. 

Hernhūtiešu kustības dibinātājs 
grāfs fon Cincendorfs

Savukārt vairākus skolotājus vā  cu 
zemēs sagādāja brāļu draudžu 
ku s tības dibinātājs grāfs Nikolajs 
Ludvigs fon Cincendorfs no Sak-
sijas. Valmiermuiža izveidojās par 
latviešu izglītošanās centru Vidze-
mē. No šī semināra izauga vēlāk 
slavenie latviešu skolotāju semi-
nāri Valmierā un Valkā. Nopelni 
pienākas apgaismības ideju vadī-
ta jai Valmiermuižas nomniecei, 
ģe  nerāļa fon Hallarta atraitnei 
Magdalēnai Elizabetei, kā arī 
Vidze mes landrātam, Ungur mui-
žas īpašniekam, ģenerālmajoram 
Baltazaram fon Kampenhau ze-
nam. Par viņu naudu tika pirkta 
gan zeme skolai, gan gādāti vaja-
dzīgie būvmateriāli.

***
Eduarda Rozenštraucha 

simtgades koncerts
Viņš ir dzimis vienā gadā ar 

Latvijas valsti, Atmodas laika sim-
bols un visu laiku visvairāk dzie-
dāto latviešu dziesmu autors – 
tautas dziesminieks Eduards Ro -
zenštrauchs. Latvijas Simtgades 
svinībās populāri Latvijas mūziķi 
leģendārajam dziesmu autoram 
un izpildītājam veltīja lielkoncer-
tu. Vieglās, dzirkstošās un katrai 
latvieša sirdij tuvās dziesmas      
“Zi  lais lakatiņš”, “Vecās likteņ-
dzirnas”, “Zelta cauna”, “Pa kuru 
laiku nosirmoja jūra” un citas no 
Eduarda Rozenštraucha dziesmu 
pūra iz  dziedāja lieliskie solisti.

***
Latvija Londonas 
Dizaina biennālē

3. septembrī Londonā atklāja 
otro Londonas Dizaina biennāli 
(London Design Biennale, LDB), 
kas ir pilsētas Dizaina festivāla 
viens no centrālajiem notikumiem 
un kuŗā Latviju pārstāv ekspozīcija 
Matter to Matter. Tās autors ir 
jaunais dizainers Artūrs Analts no 
di zaina studijas Variant Studio. 
Lat vija šajā vērienīgajā dizaina 
nozares forumā piedalās pirmo 
reizi.

***
Sāk restaurēt grandiozo 
Lestenes baznīcas altāri

Lestenes baznīcā šovasar sāku-
sies grandiozā desmit metrus aug-
stā altāŗa restaurācija. Par izcilāko 
Kurzemes baroka meistardarbu 
dēvētā Lestenes baznīcas iekārta 
pēc 50 gadiem jau gandrīz pilnībā 

atgriezusies baznīcā, tomēr priek-
šā vēl liels atjaunošanas darbs, kas 
pašlaik lielākoties gulstas uz zie-
dotāju pleciem. 

18. gadsimta meistara Nikolausa 
Sēfrensa jaunākā veidotais Leste-
nes baznīcas interjers gadu desmi-
tiem glabājies Rundāles pils staļ-
ļos, kur to padomju gados no iz -
nīcības paglāba Imants Lancma-
nis ar domubiedriem. Trīsstāvī-
gais altāris, vēl nerestaurēts, Les-
tenē no Rundāles atgriezās pirms 
diviem gadiem.

***
Latvijas bērnu mākslas darbi 

izstādē Pekinā
23. augustā Pekinā atklāta bēr -

nu zīmējumu un mākslas darbu 
izstāde “ES –Ķīna: Atklājumu ce -
ļo jums” (EU-China: Voyage of 
Dis covery), kuŗā kopā ar citiem 
bērniem no Eiropas un Ķīnas         
ar saviem darbiem piedalās ap        
40 bērnu no Latvijas – Rīgas Daug-
males jauniešu mākslas centra un 
Jūrmalas Mākslas skolas. Izstādi 
organizēja ES delegācija Ķīnā sa -
darbībā ar Ķīnas miera un at  tī s - 
   tības fondu. Tā ir viena no 
iniciātīvām ES – Ķīnas tūrisma 
gada ietvaros.

Izstādes galvenā tema ir tū - 
r isms. Pekinā apskatei  izstādīti 
aptuveni 600 zīmējumi un glez-

nas, kas atspoguļo bērnu māksli-
nieciskos iespaidus par Eiropu un 
Ķīnu. Iz  stādē ar saviem darbiem 
piedalās bērni no Bulgārijas, Ita li-
jas, Spā ni jas, Čechijas, Latvijas, 
Un  gārijas un Ķīnas. Šādas izstādes 
Ķīnā tiek or  ganizētas katru gadu 
kopš 2011. ga  -da un šā gada izstāde 
tiks izrā dīta kopā septiņās Ķīnas 
pilsētās.

***
Mūžībā Latvijas goda konsuls 
Austrālijā Aleksandrs Gārša
Mūžībā aizgājis ilggadējais Lat-

vijas goda konsuls Kērnsā, Aus - 
t rālijā – Aleksandrs Gārša, liecina 
ārlietu ministra Edgara Rinkēviča  
paziņojums sociālajā tīklā Twitter.

Ministrs uzsvēris, ka Gāršas ie -
guldījums latviešu kopienas stip-
rināšanā un darbs Latvijas labā ir 
nenovērtējams. Rinkēvičs izsaka 
līdzjutību goda konsula ģimenei 
un draugiem.

Aleksandrs Gārša dzimis Lat vi-
jā, 1949. gadā ieradies Austrālijā. 
Melburnas universitātē ieguva 
augstāko izglītību mākslā un ties-
lietās, kopš 1961. gada strādājis 
par juristu. Gārša bijis arī notārs 
Viktorijas pavalstī. Par nopelniem 
valsts labā Gāršam piešķirts Lat-
vijas valsts apbalvojums – Atzi nī-
bas krusta III šķira.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

POLIJA. Polijas dienvidu pilsētā Kriņicā no 4. līdz 6. septembrim 
notika XXVIII Starptautiskais Ekonomikas forums, kuŗu organizēja 
Polijas Austrumu studiju institūts. Atsaucoties uz īpašo ielūgumu, foru-
ma darbā piedalījās arī Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. At -
zīmējot Latvijas valsts Simtgadi, kā arī par godu ministra dalībai foru -  
mā, Latvijas vēstniecība Polijā sadarbībā ar foruma organizātoriem 
foruma atklāšanas dienā organizēja Latvijas vakaru. 

SPĀNIJA. 21. augustā vēstniece Argita Daudze (Dr. hist.) pie-
dalījās vasaras kursu Cursos de la Granda sesijā, kas bija veltīta laikpos-
mam pēc Pirmā pasaules kaŗa Eiropā  (1918 Un Nuevo Panorama Mun-
dial). Kursi notiek Spānijas ziemeļos Astūrijas reģionā jau četrdesmito 
gadu pēc kārtas un pulcē akadēmiķus, diplomātus, vēstures un eko-
nomikas interesentus no Spānijas un citām valstīm. Vēstniece sniedza 
priekšlasījumu “Baltijas valstis no 1918. gada līdz mūsdienām (Latvija),” 
akcentējot Latvijas Simtgadi, Latvijas valsts rašanās vēsturiskos apstāk-
ļus pēc Pirmā pasaules kaŗa, starptautisko atzīšanu de iure, neatkarības 
laiku līdz 1940. gadam, latviešiem trimdā, pretošanos padomju okupā-
cijai, neatkarības atjaunošanu, kā arī Latvijas sasniegumus mūsdienās, 
dalību ES un NATO.

ĶĪNA. No  23. līdz 31. augustam pēc Ķīnas Tautas Republikas uz -
 ai cinājuma notika trīs Baltijas valstu parlamentāriešu sadraudzības 
grupu vizīte Ķīnā, kuŗā Latviju pārstāvēja Sergejs Potapkins (Saskaņa), 
Imants Parādnieks (Nacionālā apvienība), Renārs Putniņš (Vienotība) 
un Guntis Kalniņš (Zaļo un Zemnieku savienība). Vizītē Saeimas depu-
tāti apmeklēja arī Latvijas vēstniecību Ķīnā. 

BALTKRIEVIJA. 28. augustā Latvijas vēstnieks Baltkrievijā 
Dr. Mārtiņš Virsis piedalījās pirmā starptautiskā informācijas techno-
loģiju hakatona (technoloģiju maratona) Minsk – Riga Startup Train 
at  klāšanas sarīkojumā Minskā. Uzrunājot abu valstu start-up koman-
das, vēstnieks M.Virsis atzīmēja, ka sarīkojuma uzdevums ir veidot 
kontaktus starp Latvijas un Baltkrievijas profesionāļiem IT sfērā, vei-
cināt pieredzes apmaiņu un jaunas idejas par innovatīvu un konku-
rētspējīgu produktu radīšanu. Vēstnieks arī iepazīstināja klātesošos ar 
Latvijas valsts sniegto atbalstu startup sfēras attīstībai. 

VĀCIJA. Vēstniece Inga Skujiņa 25. augustā atklāja jaunizveidoto 
Baltijas valstīm veltītu nodaļu (Deutschbaltische Abteilung) Austrum-
prūsijas mūzejā (Ostpreußisches Landesmuseum) Līneburgā (Lüneburg). 
Svinīgais sarīkojums un iesvētīšanas ceremonija norisinājās Līnebur -
gas lielākajā baznīcā St. Johanniskirche 700 viesu klātbūtnē. Līdz ar 
Austrumprūsijas valsts mūzeja  vācbaltiešu nodaļas  atklāšanu Līnebur-
ga kļūst par vēl nozīmīgāku baltiešu vēstures centru.

KAZACHSTĀNA. 28. augustā Kazachstānas konstitūcijas 
die nai veltītā starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē “Konstitū-
cija: likuma varas, pilsoniskās sabiedrības un mūsdienu valsts vērtību 
iemiesojums” atklāšanā ar uzrunu uzstājās Satversmes tiesas priekšsē -
de Ineta Ziemele. Atklāšanas uzrunā viņa ieskicēja konstitūciju lomu 
21. gadsimta sabiedrībā, uzsverot, ka likums ir pagātnes tagadne, kas no -
saka nākotni. Latvijas Republikas Satversme, kas ir pieņemta 1922. gadā 
un tikusi atjaunota 1991. gada 21. augustā, ir piemērs tam, kā pagātnes 
idejas kalpo Latvijas sabiedrības attīstībai 21. gadsimtā.
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Pirmdien, 3. septembrī, Latvijā 
jaunā mācību gada pirmā skolas 
diena. Visā Latvijā bērni un jau  - 
n ieši ar ziedu pušķiem devās uz 
skolu, lai puķes pasniegtu savām 
skolotājām un audzinātājām. Sā -
kās rudens semestris Latvijas Uni-
versitātē, kur es jau gandrīz 30 ga   -
du gaŗumā esmu mācījis ziņu rak-
stīšanu. Šo tekstu rakstu iepriek-
šējā sestdienā, tāpēc šīgada stude n-
tu grupu vēl neesmu saticis, bet ar 
visai lielu pārliecību varu pateikt 
jau tagad, ka jaunkundžu tur būs 
daudz vairāk nekā jaunskungu. Tā 
tas allaž bijis, un es nekad neesmu 
īsti sapratis, kāpēc, jo profesijā mil -
zīga sieviešu pārsvara nav. Varbūt 
puiši saskata lielākas karjeras un 
peļņas iespējas sabiedrisko attie cī-
bu un reklāmas jomā, varbūt arī 
televīzijas un radio industrijā? Ir 
mazliet ironiski, ka es (tomēr esmu 
televīzijas cilvēks) mācu ziņu rak-
stīšanu drukātajai presei, bet tā nu 
tas ir sanācis.

Jaunajam skolas gadam sāko-
ties, ir vairāki jautājumi, kas attie-
cināmi uz izglītību mūsu valstī. 
Pirmkārt, par skolēnu skaitu. Ja 
2000./2001. mācību gadā kopumā 
Latvijā bija 356  843 skolasbērni, 
tad pērn viņu skaits sarucis līdz 
tikai 208 254. Tam ir divi iemesli: 
pirmkārt, Latvijas iedzīvotāji nav 
īpaši aktīvi reproduktīvajā jomā, 
ko var saprast, ņemot vērā to, ka 
mūsu valsts joprojām ir salīdzino -
ši trūcīga. Pagājušajā nedēļā ar 
visai lielu pompu Centrālā statis-
tikas pārvalde paziņoja, ka pirmo-
reiz vidējā alga Latvijā ir pār snie-
gusi tūkstoti eiro, taču tā ir bruto 
alga pirms nodokļu nomaksas, un 
atšķirība mūsu valstī starp turī-

“Skolā iet(i) man gribas”
giem un trūcīgiem cilvēkiem ir 
visai izteikta. Daudzas ģimenes vien-
kārši nevar atļauties pārāk lie lu bēr-
nu skaitu, arī tāpēc, ka ar katru 
ga  du tas viss, kas skolas bērnam ir 
vajadzīgs, jaunu mācī bu gadu uz -
sākot, ir dārgs prieks. Aiz vadītajā 
ne  dēļā Rīgas pievārtē at  vērtais 
zvied ru mēbeļu veikals IKEA, kas 
bija liela sensācija Lat vijā, savā mā -
jaslapā piedāvāja “pre ces skolai līdz 
10 eiro.” Kad cilvēks “uzklikšķina,” 
pirmais teikums ir: “Kas teicis, ka 
sagatavoties skolai  ir dārgi?” Ļoti 
liels skaits vecāku tā ir teikuši. Tur-
klāt sarūkošais sko lē nu skaits arī ir 
nozīmējis skolu skaita samazinā ju-
mu, un mazā pa  gastā skolas slēg-
šana var būt ve  sela traģēdija, jo, vis-
ticamāk, skola ir arī vietējais kultū-
ras centrs, taču, no otras puses, uz -
turēt veselu sko lu tikai saujiņas 
skolēnu dēļ ne  liekas īpaši sakarīgi.

Otrkārt, vairāki simti tūkstošu 
Latvijas valstspiederīgo patlaban 
dzīvo ārpus mūsu valsts robežām. 
Ļoti daudzos gadījumos Anglijā, 
Īrijā un citur latvieši ir nodibinā-
juši ģimenes, un tas rada jautā-
jumu, vai bērns, kuŗš visu dienu 
pavada skolā, kur mācību valoda 
ir angļu, kārtīgi iemācīsies latvie -
šu valodu. Arī tad, ja abi vecāki ir 
latvieši, garantijas nav nekādas. 
Kad es savulaik piecu gadu vecu-
mā ierados bērnudārzā Čikāgas 
priekšpilsētā, kur uzaugu, angļu 
valodu vispār nepratu. Audzinā-
tāja bija stāvās šausmās par bērnu, 
kuŗš ne vien nerunāja angļu va -
lodā, bet runāja valodā, par kādu, 
visticamāk, viņai bija pirmā dzir-
dēšana. Par spīti audzinātājas stin-
gram apgalvojumam, ka bērns ir 
amerikānis un tāpēc ar viņu ir jā -

runā angļu valodā, mēs mājās ru -
nājām tikai un vienīgi latviešu va -
lo  dā. Taču tas bija visai sen, nāka-
majās paaudzēs tā nenotiek, un 
mūsdienu emigrācijas apstāk ļos  tas 
ir visai maigi teikts. Ne velti repat-
riācijas programmā, kuŗu Lat vijas 
valdība izveidoja pirms pāris mē -
ne šiem, ir teikts, ka viens no galve-
najiem jautājumiem attie cībā uz 
cilvēkiem, kuŗi domā par atgrie ša-
nos Latvijā, ir par to, kas nāks talkā 
bērnam, kuŗam latvie šu valoda 
“klibo” vai bieži vien tās nav nemaz.

Otrs jautājums ir par izglītības 
valodu, un tas ir jautājums, par 
kuru visiem latviešiem visā pa -
saulē būtu jāpadomā, īpaši gaidot 
13. Saeimas vēlēšanas. Šogad Sa -
eima apstiprināja grozījumus Iz -
glī tības likumā, kuŗos ir paredzēts 
arvien lielāks latviešu valodas 
īpat svars visās mūsu valsts skolās, 
arī tajās, kuŗas skaitās minoritāšu 
skolas esam. Te pirmām kārtām 
jā  saka, ka nu nekādi nav skaidrs, 
kā  pēc šīs reformas nav, ieviestas jau 
sen! Pirms pāris nedēļām pienāca 
diena, kad Latvijas neatkarības 
posms, kopā skaitot laiku starp 
abiem pasaules kaŗiem un laiku 
kopš Padomju savienības sabru-
kuma, bija gaŗāks nekā laiks, ko 
mūsu valsts pavadīja zem boļše-
viku un nacistu jūga. Tas ir liels 
sasniegums, taču kopš neatkarības 
atjaunošanas ir pagājuši 27 gadi 
un 11 dienas. Ņemot vērā to, ka 
Latvijā ir tikai viena valsts valoda, 
nudien apjukumu rada polītiķu 
tū  ļāšanās attiecībā uz šo jautāju-
mu, vēl jo vairāk ņemot vērā to, ka 
jau labu laiku valsts eksāmeni pēc 
9. un 12. klases pabeigšanas tiek 
kārtoti tikai un vienīgi latviešu 

valodā, kas vismaz teorētiski no  zī-
mē, ka jau tagad bērni skolā val sts 
valodu iemācās kārtīgi. Taču tā 
nav neatgriezeniska situācija. Lat-
vi jas Krievu savienība (LKS) savā 
programmā konkrēti sola atteik-
ties no izglītības reformām, tās 
pro grammā rakstīts: “13. Saeimas 
pilnvaru laikā neviena no nacio-
nālo minoritāšu partijām nevei-
dos Latvijas valdību, jo etniskās 
dis kriminācijas sistēma to nepie-
ļauj. LKS piedalīšanās šajās vēlē-
šanās mērķis ir atjaunot Saeimā 
frakciju, kuŗas uzdevums būs cīņa 
par krievu izglītības saglabāšanu. 
[..] Darbojoties Saeimā, LKS sek-
mēs ierobežojumu atcelšanu krie-
vu valodas lietošanai izglītībā, 
val sts pārvaldē un ekonomikā.” Lai 
nu paliek Krievu savienība, kuŗai 
vismaz patlaban aptaujas neuz rā-
da nekādas īpašas iespējas pārvarēt 
5% balsu barjēru, kāda nepiecie-
šama, lai iegūtu mandātus parla-
mentā! Taču aptaujās joprojām 
pirmajā vietā ir polītiskais jēdziens 
Saskaņa – sociāldemokratiska par-
tija, un tās programmā attiecībā 
uz izglītību rakstīts šādi: “Ie  vie-
sīsim trilingvālu izglītību. Visi sko-
lēni brīvi pārvaldīs latviešu valo-
du, mazākumtautību skolēni – 
dzimto valodu un vienu vai divas 
svešvalodas.” Tas jau izklausās pa -
galam mēreni, taču, pirmkārt, nav 
nekādas garantijas, ka Saskaņa pie-
turēsies pie šī principa, ja, Dievs, 
nedod, mandātu skaits pēc vēlē-
šanām ir tāds, ka tai var būt kaut 
kāda teikšana par to, kas valstī ir 
jādara. Otrkārt, tomēr ir tikai vie-
na valsts valoda mūsu valstī. Jeb-
kuŗa valoda ir vērtīga, taču pa -
domju okupācija un attiecīgā rusi-

fikācija tomēr Latvijā ir atstājušas 
visai dziļas rētas, un izglītības si  s-
tēma nekādi no tām nav imūna.

Par klišeju kļuvis jēdziens, ka 
bērni ir mūsu nākotne. Latvijas 
nākotne tomēr ir atkarīga no va -
lodas, kādā valsts iedzīvotāji runā. 
Cita starpā – jau labu laiku situā-
cija bijusi tāda, ka daudzi latviešu 
bērni skolā neiemācās krievu va -
lodu, kuŗa pareizi mūsdienās tiek 
uzskatīta par svešvalodu, taču jo -
projām daudzi darba devēji pie-
prasa krievu valodas zināšanas. 
Pats esmu saticis gados jaunus 
krievu tautības iedzīvotājus, kuŗi 
uzskata, ka viņiem svarīgākā ir 
krievu valoda, bet pēc tam angļu 
valoda, jo ar to, protams, pasaulē 
izsisties ir daudz vieglāk. 

Spriežot par izglītības refor-
mām, mūsu “gudrās galvas” at  tei-
cās no Izglītības ministrijas pie dā-
vātās domas, ka skolas gaitas bēr-
nam būtu jāsāk sešu, nevis septiņu 
gadu vecumā, kā tas ir patlaban. 
Diezgan populārs ir uzskats, ka 
bērns sešu gadu vecumā vienkārši 
nav pietiekami nobriedis, lai uz -
sāktu skološanos. Manuprāt, tās ir 
pilnīgas muļķības! Kā jau minēju, 
man bija tikai pieci gadi, kad es 
Amerikā sāku iet skolā, turklāt 
vidusskolu es pabeidzu 16 gadu 
vecumā, kamēr Latvijā 12. klases 
skolēns ir 18 vai pat 19 gadus vecs, 
un tas nu vairs nav tas vecums, 
kad joprojām deldēt skolas solu. 
Vēlu visiem Latvijas skolēniem un 
studentiem vislielāko veiksmi iz -
glī tības procesā, taču joprojām 
si stēmā ir problēmas, un cerēsim , 
ka nākamā Saeima pēc rudens vē -
lēšanām būs spējīgāka par paš rei-
zējo, tās risinot.

“Daudz baltu dieniņu...”
1. septembrī viesnīcā Radi un 

Draugi notika Franka Gordona 
jubilejas sarīkojums. Saviesīgā 
zā  le bija pārpildīta viesiem, kuŗi 
gribēja sveikt dižo jubilāru. Svēt-
kus ievadīja Jāzepa Mediņa Mū -
zikas vidusskolas 3. kursa au -
dzēk ne, Latvijas jauno izpildītāju 
konkursa 3. vietas ieguvēja Sol-
veiga Bētiņa ar Mocarta 3. Vi  joļ-
koncerta daļas atskaņojumu. Sol-
veigas spēli atzinīgi novērtēja 
viņas skolotājs Emīla Dārziņa 
Mūzikas skolā, komponists Pē -
teris Vasks, kuŗš uz svinībām bija 
ieradies kopā ar savu dzīvesbied-
ri, dokumentālā kino režisori 
Dzintru Geku. Kopā ar gaviļ nie-
ku no Kanadas bija ieradies arī 
Franka dēls Eliahu un mazdēls 
Šauls, ar kuŗu vectētiņš īpaši le -
pojas – Šauls ir pasaules klases 
meistars paukošanā. Visi trīs pa -
vadīja Rīgā bagātas dienas, stai-
gājot pa vietām, kas saistās ar 
Franka bērnību un jaunību.  

Franks Gordons savā runā sir-
snīgi pateicās visiem apsvei cē-
jiem, kas atnākuši viņu satikt. 
Sirsnīgus sveicienus līdz ar Latvi-
jas Republikas Saeimas Pateicī-
bas rakstu un piemiņas veltēm 
bija atsūtījusi  Saeimas priekšsēde 
Ināra Mūrniece. Viņa pati bijusi 

Franku Gordonu sumina Rīgā

ilggadēja Latvijas Avīzes žur n ā-
liste, tātad – kollēga. 

Pateicības rakstu no Kultūras 
ministrijas pasniedza Mediju de -
partamenta vadītāja Aiga Grišā ne, 
nesot sveicienus  no ministres Da -
 ces Melbārdes un uzteicot Fran -
ka ieguldījumu Latvijas žur nā-
listikā un kultūrā. Ārlietu mi  nis-
t rijas su  minājuma vārdus tei ca 
dia sporas vēstnieks Atis Sja nīts.

Možs un asprātīgs, Franks  stā s-
tī  ja par sava bagātā  mūža peri  -
pe  tijām, kuŗās nav trūcis ne prie-
cīgu pārdzīvojumu, ne drūmu 
brī žu. Neaizmirstamas bijušas 

tikšanās ar trimdas izcilajām 
per  sonībām – Bruno Kalniņu, 
Uldi Ģērmani, Artūru Silgaili, 
Andreju Eglīti un daudziem ci -
tiem. Andrejs Eglītis vairākas 
rei zes apciemojis Franku Izraēlā. 
Uldis Ģērmanis viņam uzdāvi-
nā jis grāmatu par latviešu Dai-
nām. Stāstījumā par aizvadī ta-
jiem laikiem vairākkārt tika pie-
minēta bēdīgi slavenā Stūŗa mā -
ja. Kad Franks bija ieguvis atļau-
ju izmantot literātūras Specfon -
da materiālus, izrādījās, ka tā 
vadītāja bijusi veca komūniste. 

Jubilārs saņēma daudz apsvei-

kumu. Visi teica izjustu paldies 
par Franka Gordona veikumu. 
Oku pācijas mūzeja biedrības val-
des priekšsēdis Valters Nollen-
dorfs bija atradis interesantu sa -
līdzinājumu valodnieciskajā jo -
mā. Vācu valodā un ivritā vārds 
Mensch nozīmē “cilvēks”, bet iv -
ritā tam vēl ir papildu nozīme – 
“godājams cilvēks”. Savukārt no 
Mensch atvasināts Menschlichkeit – 
“cilvēcība”. Valters Nollendorfs: 
“Ar tevi iepazinos jau 1974. gadā. 
Tad gan kā ar Albertu Sābri, kuŗa 

Grāmatu Drauga izdotā grāmata 
Lokanums un spīts kļuva par sava 
veida trimdas latviešu ceļvedi 
oku pētās Latvijas dzīvē. Andrievs 
Ezergailis gan toreiz domāja, ka 
tā ir tikai daļēji autentiska, bet 
trimdas jaunāko paaudzi, kuŗa 
toreiz jau tuvojās 50 gadu 
atzīmei, tā pārliecināja ar savu 
lietišķo, izsvērto un tai pašā laikā 
iejūtīgo vērtējumu par tā laika 
situāciju komūnistu pārvaldītajā 
Latvijā. 

Kollēgu sveic Latvijas Avīzes galvenā redaktore Linda Rasa, 
feļetonists Egils Līcītis un komentētājs Māris Antonevičs // Foto: 
Timurs Subhankulovs

Franka dēls Eliahu Gordons un mazdēls Šauls Gordons // Foto: 
Timurs Subhankulovs

(Turpināts no 1. lpp.)

(Nobeigums 15. lpp.)
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EDUARDS
SILKALNS

Iz Baltikas savā ziņā ir literā -   
ra blēdība, parodija. Tā kopš 
2007. ga  da Latvijā dzīvojošais 
au  tors, britu rakstnieks un žur-
nālists Miks Koljers iejūtas divu 
savas tautības 18. gadsimtā  inte-
lektuālistu un literātu – Džeimsa 
Rozvela un Semjuela Džonso -  
na – lomās un izliekas, it kā šie 
abi būtu sava gadsimta beigās 
apceļojuši territorijas, kas tagad 
pazīstamas kā Latvija un Igau-
nija, un aprakstījuši sava ceļo-
juma iespaidus. Par izejas bazi 
savai parodijai Koljers ņēmis 
1775. gadā faktiski tapušo     
Džon sona aprakstu Ceļojums uz 

Vairāk par kad nekā par kur
Miks Koljers (Mike Collier), Iz Baltikas, no angļu valodas tulkojusi Aija Uzulēna, 

izdevniecība  “Dienas grāmata”, 2018. g., 392 lpp. 

Skotijas rietumu salām. Naī vā-
kam lasītājam var arī “nepielipt”, 
ka no grāmatas lappusēm neru-
nā 18. gadsimta ceļinieki un ka 
viņus tikai imitē 21. gadsimta 
rakstnieks, jo Koljers notēlo arī 
savu varoņu teksta redaktora lo -
mu, zemsvītras paskaidrojumos 
itin bagātīgi viņu (bet patiesībā 
sevis paša) rakstīto papildinot 
vai precīzējot. 

Grāmatas nolūks ir notēlot Ap -
gaismības laikmeta turīgās inteli-
ģences interešu loku, iedomāties 
viņu sarunu tematus, piefiksēt 
viņu pasaules skatījumu, dalīties 
viņu paredzējumos un bažās par 
tautu un territoriju nākotnes iz -
redzēm. Abu ceļinieku sarunu 
biedri ir vai nu pa ceļam karietēs 
sastapti viņu intelektam atbilsto-
ši personāži, vai ceļa mērķos īpa-
ši uzmeklētas laikmeta slavenī-
bas, kā Herders Rīgā. Nereti abi 
veido dialogus viens ar otru. Līdz 
Eiropas it kā nomalei, Baltijai, 
atnākušie Apgaismības strāvo ju-
mi varbūt ir vieglāk uztverami un 
izprotami nekā tai pašā laikā Rie-
tumeiropā vairākpusīgi saza rotie. 

Nav šaubu, ka grāmata nebūtu 
tikusi pie tās latviskā tulkojuma 
tikai gadu pēc iznākšanas angļu 
valodā, ja tās notikumi nerisi nā-
tos mūsu “letu” un mūsu kaimi-

ņu “ikauņu” zemē. Latviskā tulko-
juma pievilcību raisa lasītāju 
interese, ko par mūsu pagātni 
domā un kādu mūsu dzīves tel -
pu saskata anglis. Lasītājiem, kas 
nogaidījušies ceļojuma aprak -
stus, vienalga,  vai tie būtu tagad-
nes vai pagātnes ceļojumi, šis un 
tas grāmatā tiks, tomēr jābrīdi  -
na, ka laikmeta (kad) tēlojums, 
nevis vietas jeb telpas izglezno-
jums (kur) ir sacerējuma stiprā 
puse. Pakalposim šeit steidzīgā-
kiem lasītājiem, kam varētu pie-
trūkt pacietības lasīt visu no vāka 
līdz vākam, un aizdiriģēsim viņu 
uz konkrētām lappusēm. – 

27. – Par lielajiem attālumiem 
un drūmajiem mežiem, “kas gulst 
starp Baltikas ļaužu mīt nēm”.

115. – “Tīkamā” tautību daudz-
veidība Rīgā, kas gan “vairojot 
arī neskaidrību un jucekli”.

117. – Valodu situācija Rīgā. 
122. – 123. – Rīgas pilsēta īsti 

tī  kama nav. Atrodoties tālāk no 
atklātās jūras nekā Kēnigsberga, 
tās gaiss ir pārlieku sastindzis.    
To vēl ļaunāku dara ēku ciešā sa -
spie stība un atrašanās fortifikā-
ciju ielokā, kuŗas liedz pārveides 
iespēju un rada ieslodzījuma sa  jū-
tu. Visas ēkas ir augstas un ielas – 
ļoti šauras, slikti bruģētas un šau s-
mīgi netīras visur, kur atrodas 

tālāk no platajiem ceļiem, ko va -
rētu izmantot gubernātors, – tos 
gan klāj labs bruģis un ik nakti   
un rītu slauka… groteska veceņu, 
kra  ķu un vazaņķu armija…   

191.  – Cēsu (jeb Vendenes) 
baz nīcas salīdzinājums ar Rīgas 
Domu. No 197. – Brauciens ar 
plostu pa Gauju. No 209. – Cēsu 
pils. No  213. – Leti svin Jāņus. 
262. – Alūksnes raksturojums. 
265. – Alūksne salīdzināta ar   
An  glijas Bātu (Bath). 287.  – Letu 
salīdzinājums ar igauņiem. 321.  – 
Baltu cilšu raksturojums.  347.  – 
Ikauņu un letu izturēšanās pret 
līviem. 380. – Rēveles salīdzi nā-
jums ar Rīgu. 

Vai grāmatu apskatniekam klā-
jas šādā veidā it kā rosināt tikai 
grāmatas pārlasīšanu pilnīgas iz -
lasīšanas vietā ? – Drusku barba-
riski jau tā iznāk, kulturāli būtu 
daiļliterāru sacerējumu lasīt no 
sā  kuma līdz beigām, tomēr iz -
klaides literātūras lasītājiem Iz 
Baltikas varētu izrādīties pārāk 
ciets rieksts. Koljera darbu īsteni 
pratīs novērtēt tikai lasītāji ar 
priekšzināšanām par 18. gad-
simta Eiropas vēsturi, filozofis kās 
domas strāvojumiem un ang ļu 
literātūru. Tādiem malačiem, kas 
kādreiz mūžā sekmīgi izbūru -
šies cauri Džoisa Ulisam, Prūsta 

Pazudušā laika meklēšanai vai 
Mū zila Cilvēkam bez īpašībām 
tik šana galā ar Koljera darbu gan 
būs tikai kā bērna spēlīte. 

Tulkotājai īstas galvassāpes va -
rētu būt radījusi izšķiršanās vaja-
dzība par īpašvārdu latviskajām, 
vāciskajām vai angliskajām for-
mām. Latviešu lasītājs patriotis-
ku iemeslu dēļ varētu dot priekš-
roku latviskajām formām, bet    
18. gadsimtā prominentākas par 
latviskajām bija vāciskās viet vār-
du formas, tāpēc tulkotāja itin 
veikli žonglē starp abām, biežāk 
gan turoties pie vāciskajām. An -
g liskās formas var attaisnot, jo ar 
tām domāts parādīt, kā ceļotāji 
visu vēro un vērtē no angliskām 
pozicijām. Jāņu nakts Cēsīs vi    - 
ņ iem tad valodu un izpratņu mi  s-
trā iznāk Svētā Džona nakts 
Vendenē (235.). Ja briti vācu 
Frīd richu Vilhelmu nosauc par 
Frederiku Viljamu (49.), efekts 
nav ne tuvu tik prasts, cik būtu, 
ieliekot latvieša mutē Pidriķa 
Viļuma vārdu. Mūsu likteņupes 
nosaukšana par Dunu rada par 
Daugavu iespaidu kā par krievu 
upi, kaut krieviem tā ir Dvina.     
Ja tipografijā nebija vāciskā 
umlauta, ko likt virs u (ü - Red.), 
lai iznāktu Düna, varēja izlī dzē-
ties ar formu Duena.

Rīgas svētku laikā kā uz burvju 
mājiena Vērmanes dārzs kļuva 
par vietu interaktīvai brīvdabas 
izrādei, kuŗas laikā šis gadsimts 
satikās ar pāris iepriekšējiem. 

Rīgas Latviešu biedrība (RLB) – 
vecākā latviešu organizācija pa -
saulē – kuŗa jau kopš 1868. gada 
kļuvusi par nozīmīgu vēsturisku 
un kultūras notikumu norises 
vietu Rīgā un visā Latvijā, gal vas-
pilsētas svētku ietvaros pieda lī -
jās ar īpašu programmu “Sapņu 
dārzs – RLB 150”. Atklājot kultūr-
vēsturiskus faktus un atdzīvinot 
tuvākas un tālākas savas bagātās 
vēstures lappuses, biedrība svētku 
dalībniekiem deva iespēju ie  jus-
ties pagājušo gadu simteņu gai-
sotnē. Atklājot svētkus Vērmanītī, 
RLB biroja vadītāja Stella Līpīte 
uzsvēra, ka “…šodien te satiekas 
sapņi – mūsu priekšteči pirms 
vai  rāk nekā simt gadiem izsap ņo-
ja sapni par pirmo nacionālo or -
ga nizāciju – Rīgas Latviešu bied-
rību, un tagad mēs – 21. gadsimta 
cilvēki – turpinām viņu iesākto 
darbu”.

RLB vēsture tika godināta ar 
īpaši šim notikumam sagatavo - 
tu fotoizstādi, kuŗā apkopoti uni-
kāli materiāli no pašas biedrības 
un mūzeju archīviem.

Jau pirmsvētku dienā (17. au -
gusta vakarā) Vērmanes dārzā mū -
zikas gardēži varēja baudīt Rī  gas 
svētku ieskaņas koncertu “Laik-
mets un Mūzika”, kuŗā mūzicēja 
Rīgas Latviešu biedrības Jubilejas 
kamerorķestris, priecējot ar skaņ-
darbiem, kas skanējuši Latvijā, 
Rīgā un Rīgas Latviešu biedrībā 
pirms gadu simta un vēl agrāk. 
Savukārt nākamajā dienā Sapņu 

Rīgas vidū uzplaukst Sapņu dārzs
dārzā izskanēja koncerti – vel-
tīju mi Rīgas Latviešu biedrībai 
150. jubilejā – “Laikmets. Mūzika. 
Iedvesma” ar operu un operešu 
melodijām, ārzemju un latviešu 
komponistu skaņdarbiem un 
“Skai s ta mana tēvu sēta” ar lat-
viešu komponistu oriģināl dar-
biem un pārlikumiem pūtēju or -
ķestrim. Emocionāli pacilājošu 
priekšnesumu klausītājiem snie-
dza Nacionālo bruņoto spēku 
Stāba orķestris.

Sapņu dārza norisēs mūzikai 
un dziesmai pievienojās arī dejas 
solis. Šeit tas bija raits un daudz-
veidīgs – no senās dejas uz regtai-
mu un baletu, no improvizācijas 
laikmetīgajā dejā uz džezu un arī 
hip hop. 

Māmuļas jubilejai par godu 
RLB tautas deju kopa “Vija” savā 
programmā “Soļi laikā” iekļāva 
skaistākās un kopas iemīļotākās 
latviešu tautasdejas – katrai RLB 
desmitgadei viena. Bet impro-
vizētajā Vasaras koncertzālē nori-
tēja deju stundas kopā ar danču 
vadoni jeb deju skolotāju (turklāt 
strikti sekojot RLB Balles un 
danču likumiem).

Divu dienu gaŗumā skološana 
un dažādu prasmju apgūšana 
nerimās arī Sapņu dārza stūrītī, 
kur darbojās RLB Folkloras ko -
mi sijas komanda. Interesenti va -
rēja aplūkot senas fotografijas, 
kuŗās iemūžinātas tādas ainiņas 
kā, piemēram, bērnu mājskolo-
šana (foto datēts ar 1918. gada   
17. augustu!), mājturības nodar-
bī bas Mazsalacas draudzes skolā, 
kuŗas vadīja kaucmindiete Pau-
līne Osis (dz. Brastiņa), Vidzemes 
skolotāju kopbilde – visi mācī-

jušies slavenajā Cimzes semi nā-
rā… Ainiņas tika arī atraktīvi 
atdzīvinātas – apmeklētāji varēja 
iepazīt senos rokrakstus un paši 
pamēģināt rakstīt ar spalvaskātu, 
kā arī iemācīties boksterēt. Neiz-
palika siena leļļu veidošanai, un 
vēlāk,  par īpašu prieku bērniem,  
ar tām izspēlēja teātri.

Skatuves mākslai vispār ir se -
viš ķa vieta Māmuļas vēsturē (šeit 
jau 1868. gadā sāka darboties pir-
mais latviešu teātris, un uz tā 
bazes 1919. gadā izveidojās Na -
cionālais teātris). Sapņu dārza 
ap   meklētāju interesi raisīja gan 
interesanti iekārtotais Teātra lau-
kums, kur tika spēlētas ludziņas, 
gan senajos smalkajos tērpos uz -
posušies kungi un dāmas, kuŗi 
defilēja ne vien modes skatē, bet 
arī pa parka celiņiem, labprāt 
ļaujoties nofotografēties… (šajā 
sarīkojumā bija iesaistīti simts 
statisti – aktieri).

Vienu no īpašajām svētku no -
risēm “Laiks Maizei” varēja skatīt 

RLB Runasvīru kabinetā, kur 
biedrības priekšsēdis Guntis Gai-
lī tis pēc sentēvu tradicijām vei-
doja rudzu maizes spēka kukuli, 
kas vēlāk tika izcepts tepat – vie-
nas dienas ceptuvē Maizes ielā, 
kur gaisā virmoja un visus vili nā-
ja tikko no krāsns izceltu pī  rā gu 
un cepumu, beķerceptu kliņ ģe  -
ru, sklandraušu un smalkm ai zī šu 
smarža, kur uz soļa varēja sastapt 
baltos beķeruzsvārčos tērpušos 
smaidīgus maizniekus un amata 
zeļļus. Uz Sapņu dārzu “Latvijas 
maiznieka” amata meistari bija 
pulcējušies kuplā skaitā – no     
SIA “Lāči”, SIA “Dona”, N. Bomja 
maiz nīca “Lielezers”, SIA “Saldus 
maiznieks”, SIA “Fazer Latvija”, 
A/S “Hanzas Maiznīcas”, A/S “Lat-
 vijas Maiznieks”, LPB “Maiznīca 
Priekule” un SIA “Maiznīca Flo-
ra” – lai kopā ar Rīgas svētku vie-
siem suminātu Rīgas Latviešu 
biedrību 150 gadu jubilejā un at -
zīmētu Latvijas Simtgadi. Bied-
rība dāsni tika apdāvināta ar 

maizi, ar kuŗu vēlāk tika cienāti 
visi, turklāt īpašu medu. Bet lai 
medusmaize smeķētu vēl labāk, 
piensaimnieku kooperatīvā s a -
bied rība “Straupe” pievienoja arī 
savu cienastu – izcili garšīgu svai-
go pienu. 

Nekādi nevar palaist garām vēl 
vienu interesantu stāstu, kurš ie -
ies ne tikai biedrības, bet arī gal-
vaspilsētas vēsturē. Proti, Latviešu 
biedrība atzīmējot Latvijas 100, 
RLB 150 gadu jubileju un gatavo-
joties nākamgad svinēt Latvijas 
Universitātes 100 gadu jubileju, 
kā arī simbolizējot 3 kaimiņu – 
sadarbības partneru – Latvijas 
Universitātes, Jāzepa Vītola Lat-
vijas Mūzikas akadēmijas un Rī -
gas Latviešu biedrības – sadarbī-
bu, no 2018. gada 15. jūnija līdz 
jūlija beigām uz Vērmanes dārza 
liepu ziedēšanas laiku, īstenoja 
projektu “RLB nama “jumta” bi -
tes”, izvietojot trīs bišu saimes uz 
biedrības nama jumta. Pirmais 
jumta bišu medus, kas tika ievākts 
8. jūlijā, Latvijas biškopības bied-
rības ikgadējā biškopju saietā 
Mā  rupē, 73 medus paraugu kon-
kurencē ieguva 2. gardākā medus 
Latvijā nosaukumu (ņemot vērā, 
ka arī pirmās vietas ieguvējs ir 
Rīgā ievāktais medus, secināms, 
ka urbānajai biškopībai (pilsētu 
dravniecībai) Latvijā ir nākotne). 
Projekta laikā savāktais Vērmanes 
liepu medus tika marķēts kā 
“RLB 150. gadu jubilejas – Vēr-
manes liepu ziedu medus”. To iz -
platīs kā RLB 150 gadu jubilejas 
suvenīru un visus ienākumus 
nodos RLB nama restaurācijai. 

Sapņu dārzs izstaigāts – ilgu 
mūžu,  Māmuļa! 

INESE RAUBIŠĶE

RLB Folkloras komisijas “sapņu komanda”
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Vita Anda Tērauda savas darba 
gaitas sākusi kā žurnāliste radio-
stacijā Amerikas balss Vašingto  nā, 
kur nostrādājusi četrus ga dus –     
no 1984. līdz 1988. ga  dam. Pēc 
Latvijas neatkarības atgūšanas 
1991. gadā sāka darbu Ministru 
kabineta Ārējo ekonomis ko saka-
ru departamentā par konsultanti. 
Pēc aptuveni gada kļuva par Ār -
lietu ministrijas Ār  valstu palī  -
dzī bas koordinācijas de  parta-
menta direktori.  No 1993. līdz 
1994. gadam ieņēma Valsts re  for -
mu ministrijas valsts sekretā res 
amatu, bet 1994. – 1995. gadā 
Mā  ra Gaiļa valdībā bija Valsts re -
formu ministre, kuŗas atbildībā 
bijusi valsts pārvaldes pārveide 
pēcpadomju laikā.

1995. – 1996. gadā strādāja par 
konsultanti Valsts cilvēktiesību bi   -
rojā, bet no 1996. līdz 2003. ga -
dam bija “Sorosa fonds-Latvija” 
iz  pilddirektore. 2002. gadā dibi-
nā ja s a  biedriskās polītikas pēt -
nie cības centru Providus un to arī 
vadīja līdz 2013. gadam. Šobrīd ir 
par tijas Par! izpilddirektore.

1983. gadā ieguvusi bakalaura 
gradu starptautiskajās attiecībās, 
bet 1990. gadā – Džona Hopkinsa 
universitātē ASV – maģistra gra-
du starptautiskajā ekonomikā un 
PSRS polītikā.

Nekad neesat bijusi malā stā-
vētāja un esat aktīvi darbojusies 
un dibinājusi dažādas nevalsts 
organizācijas. Tagad esat nolē-
musi iesaistīties polītikā...

Sabiedriskajā darbā es biju ļoti 
ilgi, uz sabiedrisko darbu aizgāju 
no darba valsts iestādēs. Nolēmu 
iesaistīties polītikā, jo man rūp, 
kādā virzienā Latvija dodas, man 
rūp tas, ka Latvija varētu aiziet ta -
jos pašos ceļos kā Polija, Ungārija, 
kā citur, kur demokratijas telpa 
sāk sašaurināties. Tieši tāpēc no -
lē mu, ka ar sabiedrisko darbu ne -
pietiek, jādodas turp, kur pieņem 
lēmumus, lai es būtu klāt un va -
rētu tos ietekmēt – mēs saglabātu 
liberālu, atvērtu demokratiju un 
neaizietu uz autoritārismu un 
populismu. 

Kādēļ izvēlējāties Par!?
Es piedalījos Par! dibināšanā, 

kas izauga no domubiedru grupas 
ar līdzīgām bažām – arī viņi ska-
tījās uz polītisko spektru un sa -
prata – ja uz katrām vēlēšanām iet, 
izvēloties mazākā ļaunuma vari-
antu, tas ir slikti. Bet, ja šo gad, ejot 
uz vēlēšanām, ir sajūta, ka vairs 
nav, ko izvēlēties, tad ir laiks darīt 
pašiem. Bija tikšanās un diskusi-
jas, lai saprastu, vai tas varētu būt 
svarīgi ne tikai mazai grupai, bet 
daudziem cilvēkiem. Mēs pub lis-
kojām manifestu par vērtībām, ar 
kuŗām gribētu attīstīt Latviju, un 
aicinājām cilvēkus parakstīties. 
Ma  nifesta parak stī tā ju skaits bija 
pietiekami liels, un tas auga ļoti 
strauji, un mēs do  mājām – jā, at -
balsts šādai polī tiskai partijai va -
rētu būt. Pava sarī, kad vēlēšanas 
jau bija tuvāk, pirmais izpilddi-
rektors pārgāja uz kampaņas va -
dītāja darbu, ma ni palūdza, vai es 
būtu gatava pāriet no freelancer 
statusa uz citu, sta bilāku darbu un 
palīdzēt attīstīt Par!. 

“Valstij ir pienākums arī pret 
ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas cilvēkiem”

Partiju apvienības Attīstībai/Par! 13. Saeimas Rī gas vēlēšanu apgabala deputāta kandidāte 
Vita Anda Tērauda intervijā Sallijai Benfeldei

Vai jūs nemulsina tās partijas, 
ar kuŗām Par! apvienojās vēlē ša-
nu sarakstā? Daudzu ieskatā tajās 
ir cilvēki un arī ar finan cējumu 
saistītas lietas, kas vieš bažas.

Par! iekšienē tas bija grūts lē -
mums. Mūsu pirmais lēmums 
bija – lai cik labi mēs strādāsim, 
mēs nevarēsim līdz vēlēšanām uz -
būvēt tādu partiju, kuŗa cilvē kiem 
Latvijā būtu pietiekami pazīsta-
ma, lai saņemtu pietiekami daudz 
balsu vēlēšanās. Mēs sapratām,  
ka polītisko partiju spektrā ir 
daudz mazo partiju un Saeimā 
būs pārstāvētas tikai pašas lielākās 
partijas vai to apvienības. Sapra-
tām, ka jāmēģina vienoties, un 
sākām runāt ar piecām partijām. 
No kuŗām sagājām kopā ar di   - 
v ām. Apvienošanās nebija viegla, 
jo mūsu biedriem bija ļoti dalītas 
domas, apvienošanās ar Latvijas 
attīstībai radīja bažas mūsu cilvē-
kos. Cilvēki, kuŗi sāk ar ideāliem, 
vienmēr ar zināmām bažām rau-
gās uz cilvēkiem, kuŗi polītiskajā 
vidē darbojušies jau kādu laiku. 
Pieņēmām grūtu lēmumu – lai kā 
gribētos vieniem pašiem, mums 
ir jāmeklē sabiedrotie. Pat, ja mēs 
viņus neatrastu pirms vēlēšanām, 
pēc vēlēšanām, ja mūs, protams, 
ievēl Saeimā, no sabiedrotajiem 
neizvairīsimies. Tā apvienojāmies 
ar Latvijas attīstībai. Jā, šajā par-
tijā ir cilvēki, kas nāk ar savu po -
lītisko bagāžu. Taču līdz šim nav 
bijis mēģinājumu kaut ko ietek-
mēt, neievērojot tās vērtības un 
principus, par ko esam vieno ju-
šies. Esam tikai sadarbības sāku-
mā, un ir neizbēgami, ka, ejot 
polītikā tālāk, saskarsimies ar citu 
pieredzi, kas ietekmē to, kā tiek 
pieņemti lēmumi, kas tik ļoti ne -
balstās uz principiem un vērtī bām. 

Viens no jautājumiem, ko vē -
lētāji uzdod, ir – kādēļ sa  rakstā, 
turklāt ar pirmo numuru Lat-
galē, bija jāuzņem Mārtiņš Bon-
dars, kuŗa polītiskā pagātne 
raisa ne pārāk lielu uzticību?

Mārtiņš Bondars mums nāca 
“pūrā” no Latvijas attīstībai. Pir-
mos numurus vēlēšanu apgaba-
los, kā jebkuŗa partija, izvēlē jā-
mies, raugoties, kādi ir mūsu re -
sursi – proti, kāda ir pieredze, at -
pazīstamība vai spēja “stāstīt jau-
nu stāstu”. Mums, vairumā polī-
tikā nepieredzējušiem cilvēkiem, 
nebija lielas atpazīstamības. Tie, 
kuŗi no mums bija atpazīstamā-
kie, ir sarakstu augšgalos, un arī 
Latvijas attīstībai ielika sarakstā 
savus atpazīstamākos cilvēkus. 
Aiz Mārtiņa Bondara Juris Pūce, 
abi šie kungi ir sarakstu pirmie 
numuri Latgalē un Kurzemē. 
Mums ir daudz jaunu cilvēku ar 
labu pieredzi un izglītību, kuŗi 
savas zināšanas gribētu likt lietā 
valsts varas gaiteņos, bet kuŗi nav 
plašāk pazīstami. Šobrīd mēs, tā -
pat kā daudzi citi, “ganāmies” ap 
tiem pieciem procentiem, lai ie -
kļūtu Saeimā.  Risks, ka jaunajiem 
cilvēkiem nenoticēs, protams, ir.

Kāpēc, jūsuprāt, diasporas vē -
lētājiem būtu jābalso par sa -
rakstu Attīstībai/Par!?

Sākšu ar to, ko dēvējam par 
veco diasporu, no kuŗas nāku arī 

es. Šīs vēlēšanas Latvijā šķiet iz -
šķirīgas Latvijas nākotnes virzie-
nam. Ja mēs gribam, lai Latvijas 
nākotnes virziens joprojām ir ei -
ropisks, lai būtu stingra demo-
kratija, tad ir jāskatās, kuŗas ir tās 
partijas, kas var šo turpinājumu 
nodrošināt,  lai ne tikai nemainās 
kurss, bet lai arī Latvijā ir pozitī -
va attīstība uz priekšu. Pēc mūsu 
do  mām, tas, kas ir vajadzīgs, bet 
līdz šim nav nodrošināts, ir ne -
vien līdzības samazināšana. Eko-
no mis kā attīstība valstī ir ievē ro-
jama, to nevar neredzēt, atbraucot 
uz Latviju, bet tajā pašā laikā šī 
ekonomiskā izaugsme ir cēlusi 
dzī ves līmeni tikai vienai daļai 
Lat vijas sabiedrības. Mūsuprāt, tas 
ir nepieņemami, mums ir jāspēj 
veidot valsts polītiku tā, lai iegu-
vēji ir visi. To var izdarīt ar no -
dokļu, sociālo polītiku, ar iegul dī-

jumiem izglītībā un veselībā. Tas 
ir tas, ko mēs piedāvājam. Mēs 
negribam iet ātro ekonomiskās 
attīstības ceļu, būvējot un ceļot 
reizē visu, bet pagriežamies pret 
cilvēkiem, kuŗiem ekonomiskā 
iz  augsme nav nesusi to labklājī -
bu vai stabilitāti, ko gaida jebkuŗš 
no mums. Jaunajai diasporai jeb 
atjaunotās neatkarības laikā aiz-
braukušajiem gribu teikt – mēs 
nākam  ar uzskatu, ka piederība 
Latvijai nav tikai ģeografiska – 
piederība Latvijai ir izjūta, ka esi 
latvietis,  ka tā ir mana identitāte. 
Ir, protams, ideāli, ja cilvēks vēlas 
runāt latviešu valodā un arī bēr -
n iem iemācīt latviešu valodu. Tā -
pēc valstij ir jāuzņemas pienā-
kums pret visiem saviem pilso - 
ņ iem, un valsts pirmais uzdevums 
ir nodrošināt, ka tie, kuŗi vēlas, 
var saglabāt savu identitāti, savu 

latviešu valodu sev un saviem 
bērniem. Topošais Diasporas li -
kums ir viens plats solis šajā vir-
zienā – valsts pati apzinās, ka  šī ir 
pastāvīga valsts funkcija, kuŗa jā -
īsteno. Otrs – cilvēkus varam  
aicināt mājās, bet aicinājumi ne -
drīkst būt tukši, ja mēs paši savās 
mājās neesam sagatavojuši vietu. 
Tas ir sarežģīti un līdz šim ar to 
nav tikts galā. Mums ir jābūt tā -
dai valstij, kuŗā mēs paši gribam 
dzīvot, kuŗa ir pievilcīga. Ja valsts 
tāda būs, redzēsim, ka cilvēki 
izvēlēsies dzīvot Latvijā. 

Nesen ir izskanējusi ziņa, ka 
Latvijā vidējā alga ir pat maz -
liet pārsniegusi 1000 eiro mē -
nesī...

Ar statistiku vienmēr ir inte-
resanti, pat jocīgi. Vidējā alga 
tiešām ir sasniegusi tūkstoti eiro, 
bet ir jāskatās uz nevienlīdzību, 
ko jau pieminēju. Ir dažas noza-
res, kurās ir augstas algas, bet 
daudzās tās ir daudz zemākas. 
Vidējā alga tad izskatās labāka 
nekā vairums cilvēku saņem. Al -
gas līmenis ļoti ir saistīts ar pro-
fesiju – ir profesijas, kuŗās var 
atrast cilvēkus, un ir profesijas, 
kuŗās cilvēkus meklē kā ar uguni. 
Ir profesijas, kuŗas apmaksā no 
valsts budžeta, un ir tādas,  kuŗās 
ir zems, neadekvāts atalgojuma 
līmenis, un tie ir skolotāji, ārsti, 
medicīnas māsas. Tas ir jāatri -
sina, pirms ar tīru sirdsapziņu   
var teikt cilvēkam – nu, brauc 
taču mājās! 

Kā vērtējat pieņemto veselī -
bas aprūpes financēšanas sistē-
mu Latvijā?

Manuprāt, te ir problēma pro-
blēmas galā. Šis jaunais likums,  
ko pieņēma esošā koalīcija, ir tik 
aplams un kļūdains, ka to vien-
kārši ir jāatceļ! Nedrīkst sasaistīt 
cilvēka veselības aprūpi ar no -
dokļu policijas funkcijām. Ārsts  
ir kļuvis par nodokļu policistu, 
ārsts ir nonācis situācijā, kad vi -
ņam pretī ir pacients, kuŗam viņš 
nedrīkst piedāvāt palīdzību, ja 
viņš nav kaut ko izdarījis vai arī ir 
izdarījis visu, bet ir t. s.  mikro no-
dokļa maksātājs, t. i., viņš  legāli 
strādā, bet viņa nodoklis “neder”. 
Mēs uzskatām, ka tiesības uz 
valsts veselības aprūpi ir visiem.   
Ja strādāsim Saeimā, cīnīsimies 
par šī likuma atcelšanu.

Par ārvalstīs nopelnītajām 
pen sijām – vai, jūsuprāt, atgrie-
žoties cilvēkiem jāmaksā Lat-
vijas vai tās valsts nodokļi, kuŗā 
pensija nopelnīta?

Manuprāt, šis jautājums ir jā -
risina, Latvijai ceļot ar nodok -
ļiem neapliekamo pensijas daļu, 
tādējādi  mazinot starpību starp, 
piemēram, Lielbritanijā un Lat -
vijā ar nodokļiem apliekamo 
pensijas daļu. Es ļoti ceru, ka šis 
grūti atrisināmais pensiju jautā-
jums ne  būs šķērslis Diasporas li -
kuma pieņemšanai. Ir svarīgi, lai 
ar šo likumu mēs būtu vienoju-
šies, ka kontakti ar diasporu, valo-
das saglabāšana un citi ar diaspo-
ru saistītie jautājumi ir valsts uz -
manības lokā, valsts pienākums. 
Šobrīd tas tā nav, tā ir tikai labā 
griba.

Vita Anda Tērauda: “Ja mēs gribam, lai 
Latvijas nākotnes virziens joprojām ir 
ei  ropisks, lai būtu stingra demo kratija, 
tad ir jāskatās, kuŗas ir tās partijas, kas 
var šo turpinājumu nodrošināt,  lai ne 
tikai nemainās kurss, bet lai arī Lat vi  - 
jā ir pozitī  va attīstība uz priekšu. Pēc 
mū  su do  mām tas, kas ir vajadzīgs, bet 
līdz šim nav nodrošināts, ir ne  vien lī-
dzības samazināšana. Eko no mis kā at -
tīstība valstī ir ievē ro jama, to nevar ne -
redzēt, atbraucot uz Latviju, bet tajā 
pašā laikā šī ekonomiskā izaugsme ir 
cēlusi dzīves līmeni tikai vienai daļai 
Latvijas sabiedrības.”
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“Satiekot un iepazīstot tautiešus 
tuvāk, tas palīdz nostiprināt patrio-
tismu mums – tiem, kas dzīvojam 
Latvijā. Esam maza valsts, bet 
stipra – latvieši dzīvo visā pasaulē,” 
tā pirmajā 3x3 saietā Vācijā šova-
sar sacīja jēkabpiliete Sandra Go -
gu le. 

Latviešu centrā Bērzainē, kas pie-
der organizācijai Daugavas Va  na-
gi, pulcējās 130 dalībnieki no 13 
valstīm – Latvijas, Vācijas, Luk sem-
burgas, Austrijas, Francijas, Angli-
jas, Spānijas, Beļģijas, Norvēģijas, 
ASV, Kanadas, Austrālijas, Brazī-
lijas.

Saietu vadīja Indulis Bērziņš, 
kuŗš savas 3x3 gaitas sācis jau 
bērnībā kopā ar Inesi un Āri Ave-
niem. Bērzaine Dievidvācijas pil-
sētā Freiburgā ir īsta mazā Latvija, 
kur iegriezties ikvienam ceļinie-
kam. Jau vairāk nekā sešdesmit 
gadus šeit atrodas latviešu kultū-
ras centrs, kuŗā katru gadu notiek 
vismaz divdesmit dažādi sarīko-
jumi, katrs pulcējot 50 – 100 lat -
viešu un Latvijas draugu no tuvā-
kas un tālākas apkārtnes. Bet Jāņi, 
Latvijas Republikas proklamē ša-
nas diena, Lieldienas un Baltā 
galdauta svētki te pulcē pat ap   
200 viesu.

Bērzaines saieta pamattēma bija 
Latvijas pēdas pasaulē, un tā caur-
vija gan ievirzes, gan bija pamat-
motīvs daudzinājumam, rosinot 
meklēt atbildes uz tā vadītājas Ine-
ses Krūmiņas jautājumiem – Kā 
pēc pēdām pazīt, kam tās pieder? 
Kādas ir pēdas smiltīs? Kādas ir 
pēdas akmenī? Kur paliek pēdas 
pēc lietus? Kam es sekoju pa pē -
dām? Kas man seko pa pēdām? 
Ko nozīmē: Ej, Laimiņa, tu pa 
priekšu, es tavās pēdiņās? 

Gan daudzinājums, gan brīvais 
mikrofons, kuŗā saieta dalībnieki 
izrādīja savus talantus, notika pa -
sakaini skaistā vietā – Bērzaines 
kalnā, saulei rietot un lejā esošajai 
Freiburgai iemirdzoties naksnī -
gās ugunīs.

3x3 saietā tradicionāli bija ie -
virzes gan bērniem, gan pieau gu-
šajiem –   vilku mācība, koklē šana, 
danču soļi un dejas pamati, leļļu 
teātris un masku radošās darb-
nīcas, latviskās gadskārtas, žurnā-
listika un filmēšana, ģimeņu se -
minārs, koris, latviskā virtuve jeb 
latviešu ēdieni pasaulē, runas 
māk sla, vārda spēks un pļavas mā -
cība, pastalu darināšana, rakstai-
no celaiņu aušana, latviešu raksti 
tekstildarbā utt. Varēja gatavot 
dāvanas pašu rokām un rotas no 
dabas materiāliem, gleznot, pīt 
vainagus, sportot, vakaros dancot 

DAIGA BITINIECE Stipras pēdas atstātas Bērzainē
un nīkšanā dziedāt un runāties. 
Jāsaka, ka tieši vakarā visi dalīb-
nieki ieguva otro elpu, jo dienā 
Freiburgā bija līdz pat 36 gradiem 
karsts! 

Ievirzes vadīja Līga Ruperte, 
Māra Tupese, Inese un Jānis Atis 
Krūmiņi; Austris Grasis un Ieva 
Freinberga; Egija Krūmiņa, Laila 
un Jānis Kirmuškas; Līga Reite -  
re, Inta Paulsone, Uldis Siliņš, 
Agrita Krieviņa, Vita Timermane-
Moora, Mārtiņš Sirmais, Vinnija 
Folkmane, Aiga Ožehovska u.c. 
lektori gan no Latvijas, gan citām 
valstīm.

Bija pašiem sava televīzija, ko 
nodrošināja Ieva Freinberga un 
Juris Sējāns, iznāca avīze. Savukārt 
Monta un Armands Jakoveli fil-
mēja materiālu topošajai doku-
mentālajai filmai par 3x3 kustību 
pasaulē.

Tradicionālajā ekskursiju dienā 
bija vairāki maršruti – uz izklaides 
parku Europa park, uz Bad Kro-
zingen, kur dzīvoja Zenta Mauriņa; 
uz Švarcvaldes kalniem, pa Elza-
sas vīna ceļu uz putnu šovu Ērgļu 
parkā, uz Eiropas lielāko –  Rei -
nas – ūdenskritumu Šveicē utt.

Saietā visu nedēļu piedalījās arī 
Latvijas kultūras ministre Dace 
Melbārde, kuŗa atklāšanā sacīja – 
Latvijas valsts ir gan zeme, gan 
cilvēki, lai kuŗā vietā viņi dzīvotu. 
Savukārt vienā no Apvāršņiem mi  -
nistre runāja par medijpratību, ro -
sinot domāt par to, kam mūs die -
nās ticēt un kam ne. Proti, in  for-
mācijas pārbagātība, sociālie me   -
diji, katrs cilvēks pats kā me dijs (jo 
rada informāciju, ar to dalās, pa -
pildina), viltus ziņas un citi faktori 
nosaka to, ka aizvien svarīgāka ir 
prasme orientēties informācijā, 
ana lizēt to, vērtēt kritiski. “Hibrīd-
kaŗa galvenā sastāv daļa – cīņa par 
cilvēku prātiem   un sirdīm,” sacīja 
lektore, uzsverot, ka Krievijas ofi-
ciā lā vara izmanto dažādus mīkstās 
varas rīkus – me  dijus, sociālos tīk-
lus, kultūras, iz  glī tības institūcijas, 
NVO, jaunie šus utt.

Lai šis saiets varētu notikt un 
trīsreiztrīsnieki savas pēdas varētu 
atstāt arī Vācijā, pateicība pienākas 
Daugavas Vanagiem Vācijā, Kul-
tū ras ministrijai un viesmīlīga -
jiem Bērzaines latviešu nama 
saimniekiem un darbiniekiem! 

Un paliekošas būs arī ievirzes 
laikā mākslinieces Antras Gūtma-
nes un Bērzaines saimnieka Āŗa 
Ave na vadībā no Latvijas oša iz -
gatavotās šīs vietas norādes – Āra 
namiņš (Lusthäusle) pie iebrauk-
tuves territorijā un Bērzaine (Lett -
is ches Haus; ar visu adresi).

Vilku ievirze, ko vadīja Jānis Atis Krūmiņš, aizrāva puikas no dažādām valstīm // Foto: Aldis Bitinieks

Uzstājas koklētāji, kuriem šo prasmi ierādīja Aiga Ožehovska no Luksemburgas // Foto: Aldis Bitinieks

Saieta laikā notika jaunā pāra līdzināšana, ko vadīja Ieva Freinberga un Austris Grasis // Foto: Aldis 
Bitinieks

Bērzaines saieta vadītāju (un arī Mazsalacas 3x3 vadītāju) Inesi 
Avenu intervē Monta un Armands Jakoveli filmai par 3x3 pasaulē 
// Foto: Aldis Bitinieks
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Atskatoties un vērtējot jau no 
šodienas perspektīvas un zinā ša-
nām, var tikai apbrīnot grāmatas 
trāpīgo virsrakstu. Tauta toreiz 
izdzīvoja ar savu spēju būt loka-
nai nelokamās varas priekšā, bet 
tai pašā laikā saglabāt spītu – kā 
dūri kabatā. Tauta izdzīvoja starp 
papēdi un zemi, kā Jaunā Gaita 
savulaik nosauca nodaļu par dze ju 
okupētajā Latvijā. Un kā Ivars 
Ivasks savās Baltijas elēģijās dze - 
j oja – zāle, kas samīta, ceļas atkal 
augšā. Toreiz neienāca prātā, ka 
šī augšā celšanās pienāks tik drīz – 
pēc tikai nedaudz vairāk nekā     
10 gadiem.

Jā, Alberts Sābris. Sābris – tas ir 
kaimiņš, tas ir draugs, tas ir sa -
vējais. Pseidonima izvēle tev no -
teikti nebija nejaušība. Un savā 
dzīvē tu latviešiem esi bijis sābris. 
Savējais, bet arī savs. Tu esi vien-
gabalains, vesels cilvēks. Latvijā 
dzimis un uzaudzis žīds, kuŗš iz -
vēlējies dzīvot savu seno senču 
zemē. Tā ir tava vieta. Tu esi savs – 
to mūsdienās parasti apzīmē ar 
vārdu identitāte. Tev nav grūtību 
būt latviešu tautas sābrim, kuŗas 
vidē un ar kuŗu tu kopā dzīvoji 
40 gadu. Tu esi savs, bet mums 
arī savējais. Sābris.

Tevi vada dziļa cilvēcība, iz -
prat ne un iejūtība, bet tai pašā 
laikā skaudri objektīva, intelek-
tuāla pasaules uztvere. Tu spēj 
atšķirt īsto no neīstā, taisno no 
netaisnā, melus no patiesības. Kā 
žurnālists tu izcelies ar savām 
zināšanām, ar savu analītisko do -
māšanu un tai pašā laikā ar ne -
lokāmu pārliecību par cilvēcis-
kajām vērtībām. Tas nebija viegli 
padomju okupācijas laikā un ko -
mūnistiskās ideoloģijas spīlēs. 
Un tas kļūst atkal grūti vai pat  
vēl grūtāk mūsdienu viltus ziņu, 
alternatīvo faktu un pēcpatiesī-
bas laikmetā. Bet tavus rakstus 
lasot, esam droši, ka fakti ir fakti, 
ka tavām ziņām var uzticēties   
un ka patiesība pastāv. Tev ir 
skaidrs skats, skaidrs spriedums 
un skaidrs stāstījums. Paldies, 
Frank, par to!”

Okupācijas mūzeja direktoram 
Gunāram Nāgelam Franks jau-
tāja, kad beidzot sāks celt Nā  kot-
nes namu, un priecājās, saņē -  
 mis apstiprinošu atbildi, ka pro-
cess beidzot  izkustējies no nulles 
punkta. Bijušais Ministru prezi-
dents Māris Gailis uzdāvināja grā-
matu par paša izveidoto ebrēju 
glābēja Žana Lipkes mūzeju Ķīp-
salā.

Somu žurnālists Jukka Rislaki, 
kuŗš kopā ar savu dzīvesbiedri 
rakstnieci Annu Žīguri dzīvo Jūr-
malā, stāstīja, ka Frankam pa 
e-pastu  sūtījis svaigas ziņas par 
notikumiem Somijā, bet atbildē 
saņēmis: “Es jau to zinu!” Divi spē-
cīgi sprinteri 100 metru dis tan -
cē viens otru apsteiguši par soļa 
tiesu...

PBLA  ģenerālsekretārs Raits 
Eg  lītis atcerējās  Franka Gordo -
na Vašingtonas D. C.  apciemo-
juma laikā kopīgo alus dzeršanu 
un pārrunas par Holokausta mū -
zeju.

Eiroparlamenta deputāte Inese 
Vaidere sacīja, ka Franka Gor do-
na raksti ir publicistikas mā  cīb-
stundas. Kāds neparastāki lietots 
īpašs vārds vai salīdzinājums pie-

Franku Gordonu sumina Rīgā

šķir rakstam savdabīgu “garšu” 
un liek aizdomāties. “Mums vi - 
  s iem jāatceras Franka Gordona 
rakstos uzsvērtais un vienmēr 
atgādinātais – lai ko sludinātu 
pseidovēsturnieki un Kremļa 
valdnieka pakalpiņi, Hitlera un 
Staļina noziegumiem pret cilvē -
ci nav noilguma.”      

Latvijas Avīze jubilāru sveica 
trīs cilvēku delegācijas sastāvā. 
Bija ieradušies: galvenā redakto-
re Linda Rasa, komentētājs Mā  ris 
Antonevičs un feļetonists Egils 
Līcītis. Franks uzteica Līcīša feļe-
tonista un asprāša talantu, no -
dēvējot viņu par Latvijas jaun-
laiku labāko šī žanra pārstāvi. 

Franka Gordona jubilejas vie-
siem ar jubilāra autografu tika 
dāvināta viņa grāmata “Mijkrē-

slis mikrorajonā” – vēstījums par 
tiem laikiem, kad Latvija, autora 
vārdiem sakot, bija “skrandu diž-
valsts” skavās. Klāt bija arī šai 
grā matā publicēto foto autors 
Gvido Kajons. 

Brīnišķīgajā sarīkojumā dzie-
dā jām “Daudz baltu dieniņu...”, 
vēlot jubilāram veselību un dar-
ba sparu turpmākajā publicisti-
kas druvas kopšanā. Lai Franka 
asā  spalva (tagad gan jāsaka – 
da  tora taustiņš) nepārstātu dar-
boties ne mirkli. Ēdām 90 formā 
izceptu kliņģeri no restorāna Ni -
klāvs.  Nobeigumā Franks Gor-
dons kopā ar tuvākajiem cilvē-
kiem devās pie Brīvības 
pieminekļa, kur nolika ziedus, ko 
viņam dāvājuši  talanta cienītāji 
un draugi.  

Franku Gordonu sveic Ingrīda Meierovica, kollēga no Radio 
Brīvā Eiropa laikiem // Foto: Timurs Subhankulovs

Vītolu fonda un Likteņdārza sveicienus nes Marta un Vilis Vītoli 
// Foto: Timurs Subhankulovs

Bijušais Latvijas Republikas premjerministrs Māris Gailis // Foto: 
Timurs Subhankulovs

Sirsnīga tikšanās ar Hēliju Staņislavsku; aizmugurē Aija Ebdene 
un Valters Nollendorfs // Foto: Ligita Kovtuna

No kreisās: Ivars Galiņš no Bostonas un Raimonds Staprāns no 
Sanfrancisko // Foto: Timurs Subhankulovs

Raits Eglītis sveic no ALA un PBLA // Foto: Timurs Subhankulovs

Draudzīga saruna ar dzejnieku Uldi Bērziņu // Foto: Timurs 
Subhankulovs

(Turpināts no 11. lpp.)
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Ar ziedojumu nodrošināts publicitātes projekts

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 32) atrisinājums 

Līmeniski. 5. Kantons. 7. Pa -
raiba. 9. Ljē. 10. Siroko. 11. Nian-
se. 12. Sapelēt. 13. Ķipars. 15. 
Asakas. 17. “Balss”. 20. An  dora. 
22. Veikls. 24. Reisi. 25. Bolīds. 
26. Rindot. 28. Itaka. 31. Sinuss. 
34. Astere. 36. Launags. 37. To -
ru ņa. 38. Agoras. 39. Īre. 40. 
Sagādāt. 41. Stadija.    

Stateniski. 1. Angola. 2. Ko -
loss. 3. Trenta. 4. Ainava. 5. Kri-
tika. 6. Slapja. 7. Pērles. 8. At -
skats. 14. Reomīrs. 16. Stirnas. 
17. Barsi. 18. Laika. 19. Svira. 21. 
Neo. 23. Leo. 25. Bairons. 27. 
Tērbata. 29. Taupīt. 30. Klases. 
32. Umurga. 33. Slaidi. 34. 
Asaras . 35. Tronis.

32. Atgriešanās uz palikšanu

Līmeniski. 7. Latviešu rakst-
nieks (1864 – 1902). 8. Elektronu 
lampas ar četriem elektrodiem. 
10. Krievu astronoms un ģeodē-
zists (1793-1864). 11. Ģeodēziski 
instrumenti. 13. Klaiņot. 14. Tēls 
J. Raiņa lugā “Spēlēju, dancoju”. 
15. Dvaša. 16. Juridiskas valsts 
iestādes. 18. Neticība, šaubas. 20. 
Lašveidīgo kārtas zivs. 23. Karp-
veidīgo kārtas zivs. 25. Valsts 
galvaspilsēta Eiropā. 27. Šauri, 
stāvi zemes padziļinājumi kal-
nos. 28. Aukstais ierocis. 29. Vī - 
r ieša vārds (jūn.). 30. Informācijas 
daudzuma mērvienība. 33. As  te-
ru dzimtas ārstniecības augs.     
34. Senas klejotāju ciltis Melnās 

jūras ziemeļu piekrastē. 36. Skats. 
37. Priežu mežs. 38. Tēls brāļu 
Kau dzīšu romānā “Mērnieku lai-
ki”. 40. Apģērba detaļa. 43. Joks, 
triks. 45. Lielupes satekupe. 47. 
Svinīgas sanāksmes mācību ie -
stā dēs. 48. Pilsēta Ēģiptes dien-
vidos. 49. Manilas kaņepāji. 50. 
Vienmērīgs, vidēji ātrs skrējiens. 
51. Stāstot darīt saprotamu. 52. 
Izsmejoša, zobgalīga.

Stateniski. 1. Sauss viensēklas 
auglis. 2. No saimes atdalījušos 
bišu kopums. 3. Vācu ģeografs 
(1858 – 1945). 4. Zivs, no kuŗas 
ikriem gatavo melno kaviāru.      
5. Grumbas. 6. Dzīvesvie tas apzī-
mējums. 7. Cilvēki, kas mīl savu 

dzimteni, tautu. 9. Orga-
nizācijas vai personas, kas 
materiāli pa  balsta kādu 
pasākumu. 11. Vulkāns 
Ita lijā, Sicīlijā. 12. Sievietes 
vārds (janvārī). 17. Gan 
vie  na, gan otra no divām . 
19. Volgas pieteka. 21. Ap -
dzīvota vieta Tuku ma no -
vadā. 22. Sporta spe ciālisti. 
23. Žurnāls Latvijā. 24. Ita-
 liešu dziedātājs (1889 – 
1969). 25. Notekas. 26. Ap -
ū  deņošanas kanālis Vidus-
āzijā. 31. Atsaucība, palī-
dzība. 32. Zvelt, dauzīt. 34. 
Neveikli iet. 35. Valsts 
Ziemeļafrikā. 38. Donavas 
pieteka. 39. Tebras un Dur-
 bes koptekupe. 41. Rāpuļi. 
42. Sievietes vārds (okto b-
rī). 43. Signālsvilpe. 44. 
Jē dziens banku sistēmā. 
46. Katoļu vīriešu kloste - 
ra priekšnieks. 47. Doku-
men  tu kopums par kādu 
juridisku jautājumu.
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Liepājā, Engurē, Rīgā, Jūrmalā, Valmierā, Siguldā, Bauskā un 
citviet, pavisam 60 restorāni un kafejnīcas ar 119 vietām pieda-
lījās Labdarības akcijā “Aizved savējos uz restorānu – palīdzi citiem 
tikt uz skolu!”. Lai atbalstītu SOS bērnu ciematu Valmierā un Īslīcē – 
128 skolēnus. 

Topošajā Bārbeles zēnu pamatskolā “Saknes un spārni” augustā 
notika priestera Andreja Mediņa rosinātā labdarības akcija pirms 
pāris gadiem slēgtās skolas atdzimšanai. Tai nosvinēti 145 gadi. Kup-
lā skaitā bija sanākuši vietējie ļaudis un atbraukuši no citām vietām. 
Koncertu sniedza dziedātāji Renārs Kaupers, Latvijas Radio bērnu 
ansamblis “Dzeguzīte”, dziedošā Tihovsku ģimene no Ludzas un bun-
dzinieki “Brāļi Grīnbergi” no Rīgas  (uzvarējuši konkursā Holivudā). 

No 9. līdz 22. septembrim notiks XVII Liepājas Ērģeļmūzikas 
festivāls. Laipni gaidīti 9. septembrī plkst. 12.30 Liepājas Sv.Trīs-
vienības katedrālē uz dzejkoncertu “Lapa ar zelta maliņu”,  14. sep-
tembrī plkst. 19 Liepājas Sv. Jāzepa Romas katoļu katedrālē uz kon-
certu “Lūgšanu vainags”. Piedalīsies ērģelniece I. Birģele, dziedātāja 
Evita Zālīte, saksofonists A. Gāga. 15. septembrī plkst. 18 Liepājas 
Sv. Trīsvienības katedrālē vieso sies ērģelnieks Vids Pinkevičs (Lie tu-
va) ar “Dāvids un Goliāts”. 21. septembrī plkst.19 Liepājas kon cert-
zālē “Lielais dzintars” būs koncerts “Musica poetica un divi kapel-
mei stari” – ērģelnieks Aigars Reinis, Ieva Ezeriete (so  prāns), vijolnie-
ki L. Meldere un V. Šestakovs.  22. septembrī plkst.18 Liepājas             
Sv. Trīs vie nī bas katedrālē būs 
“Vel tī jums Tā  livaldim Deksnim”. 

AS Exigen Services Latvia, 
Lat vijas Zinātņu akadēmija 
(LZA) un Rīgas Techniskās uni -
versitātes (RTU) Attīstības fonds 
līdz 13. septembrim izsludina 
pieteikšanos prestižajai Latvijas 
datorzinātnes pamatlicēja profe-
sora Eižena Āriņa (1911 – 1987) 
bal vai datorikā. Tās ieguvējs sa -
ņem īpašu zelta medaļu, diplo-
mu un naudas balvu € 2 500. 
Pieteikuma iesniegšana: www.
arinabalva.lv . 

Latvijas Piļu un muižu aso-
ciācija līdz 16. septembrim ai -
cina apceļot vēsturiskās muižas 
un pilis Baltijas valstīs, un krāt 
sim boliskās atslēgas (uzlīmes) 
atmiņai par piedzīvojumu. Kurš 
savāks vismaz 5 uzlīmes savā 
mītnes zemē un vismaz 10 kai-
miņ valstīs, pie dalīsies balvu iz - 
  lo zē noslēguma ceremonijā         
28. ok  tobrī Latvijā. In  for mācija: 
www.visitbalticmanors.com.

Īsziņas sagatavojusi 
Valija Berkina

Kapi latviešiem ir sevišķa vieta. 
Vienmēr bijuši, vienmēr būs. Tā ir 
vieta, kur dzīvie sastopas ar aizgā-
jušajiem. Šī sastapšanās latviešiem 
īpaša jau no seniem laikiem. Aiz -
gājušo garus mūsu senči sauca par 
veļiem. Rudens laikā, kad pār lau-
kiem veļas migla, viņi nāca aprau-
dzīt dzīvos savējos, un dzīvie savē-
jie dalījās ar viņiem vasaras ražā, 
atminējās, pieminēja un gādāja, lai 
dzīvā paaudžu ķēde turpinātos. 
Tas bija vairāk dzīvības nekā nāves 
rituāls. Ar šo mūsu senču piekop-
to “gariņu barošanu” kristīgā ticī-
ba ilgi nevarēja tikt galā. Beigās tai 
uzspieda savu zīmogu, bet man 
liekas, ka tā saglabājusies gan kapu 
svētkos vasarā, gan Mirušo pie-
miņas dienā novembrī. Pieminot 
aizgājušos, mēs pieminam viņu 
dzīvi un mantojumu, ko viņi at -
stājuši mums dot tālāk. 

Mūsdienās Latvijas kapi ir se -
višķa vieta tiem, kuŗi ilgi bijuši 
šķirti no dzimtās zemes. Te viņi 
atgriežas ne tikai savā zemē, bet 
arī vietā, kur viņi pēc ilgas šķir-
šanās sastopas ar savējiem. Šova -
sar Mūzeja ļaudis trīs reizes devās 
uz kapiem atvadīties no labiem 
ļaudīm, kas tagad atgriežas jau kā 
gari, teikt viņiem paldies par viņu 
dzīvi un mantojumu, ko viņi 

atstājuši Mūzejam. Es kā gariņš 
devos līdzi un dalījos ar aizgājušo 
gariem un viņu novēlējumiem. 

Vispirms devāmies uz Vējavas 
kapu kalniņu pašā Vidzemes sirdī 
netālu no Gaiziņa. Tur no tālās 
Aust rālijas guldīja Noras un Anša 
Vairogu pelnu urniņas. Abi aktīvi 
darbojās trimdas sabiedrībā. Vē  ja-
va, Vestiena – Anša bērnības vie  ta, 
kur palika māte un māsa. Māsa, 
dzejniece Ilze Kalnāre, kuŗas dzīvi 
izpostīja Čeka. Tad uz Zemgali, uz 
Penkuli, uz Sēju kapiem, kur no 
Kanadas uz dzimto pusi bija at  ce-
ļojusi Gunāra Šūbiņa urna, lai to 
guldītu blakus viņa sievas urnai. 
Arī viņš visnotaļ aktīvs trimdas s a-
biedrībā: Daugavas Vanagos, skau -
tos, skolās. Un beidzot Lestenes 
brā ļu kapos Latgales dēls Jāzeps 
Šķēls, latviešu leģionārs no Aus - 
t rālijas rietumkrasta Pertā – ar mi  li-
tāru godu un salūtu blakus saviem 
cīņubiedriem. Mājās Latvijā. 

Visi viņi atstājuši dāsnu manto-
jumu Latvijas Okupācijas mūze-
jam. Tas pievienojas agrākajiem 
Mantojumiem. Ko Mūzejs ar tiem 
dara? Kā saglabā devēju piemi -
ņu? Šis ir viņu pēdējais ziedojums, 
un ar to jāapietas taupīgi. Tāpēc ir 
lemts tikai nelielu lielo mantoju-
mu daļiņu izmantot Mūzeja paš-

reizējiem izdevumiem. Daļu ie - 
skaita Mūzeja Nākotnes nama 
fon  dā, kur uzkrājas līdzekļi jaunās 
ekspozīcijas izveidei un Mūzeja 
iekārtošanai, kad būs gatavs pats 
nams. Novēlētāju vārdus atzīmēs 
pie kādas Nākotnes nama telpas 
vai ekspozīcijas objekta. Bet viss 
lielais vairākums nonāk Mūzeja 
nākotnes fondā ar viņu vārdu. Tur 
mantojums, ieguldīts, gādā par 
nodrošinājumu Mūzeja nākotnes 
darbam. Ir nodibināta Uzticības 
padome, kuŗa pārvalda šos līdzek-
ļus un gādā, lai tie pilda savu uz -

Latvijas Okupācijas mūzejs pateicas visiem, kas savā testamentā minējuši 
Latvijas Okupācijas mūzeju. Latvijas Okupācijas mūzeja biedrība, kas ir 
Mūzeja īpašniece un pārvaldniece, gādā, lai mantotie līdzekļi nodrošina 
Mūzeja darbu ilgtermiņā. Ja jums ir jautājumi, kā testamentā pareizi 
iekļaut novēlējumu Mūzejam, rakstiet Mūzejam (Raiņa bulvāris 7, Rīgā, 
LV-1050; omf@latnet.lv) vai jautājiet mūsu pārstāvjiem. 

LATVIJĀ. “Latvijas Okupācijas mūzeja biedrība”, Reģ. nr. 40008018848, AS “SEB 
banka”, SWIFT: UNLALV2X , Konta Nr.: LV67UNLA0002400700517

ASV. Čeki rakstāmi OMFA (ja vajag, ar ziedojuma mērķa norādi) un sūtāmi Ilzei Resnis, 
10930 Nollwood Drive, Chardon, OH 44024. Ziedotāji saņem kvītis nodokļu atlaidēm. 

KANADĀ. Čeki rakstāmi LRDF (Latvian Relief and Development Fund) ar atzīmi “Oku -
pācijas mūzejam” (ja vajag, arī ar mērķa norādi) un sūtāmi: Dagnija Staško, 16 Elter-
water Ave, Nepean, ON K2H5J2. Ziedotāji saņem kvītis nodokļu atlaidēm.

AUSTRALIJĀ. Čeki rakstāmi (pievienojot mērķa norādi) un sūtāmi mūzeja pārstāvei: 
Ināra Graudiņa, 141 Darley Road, Randwick, NSW 2031.

LIELBRITANIJĀ. Čeki rakstāmi (ja vajag, ar mērķa norādi) un sūtāmi mūzeja pār-
stāvei: Inese A. Smith, 36 Fairmount Drive, Loughborough, LE11 3JR vai (ar mērķa 
norādi) “Latvian Educational Foundation”, Catthorpe Manor, Catthorpe, Leicestershire 
LE17 6DF.

devumu. Tas nav maz. Kopā man-
tojumos un novēlējumos Rīgā 
uzkrāti apaļi 2 200 000 eiro. Aiz -
gājušie ir atgriezušies mājās. Lat-
vijas kapos viņiem mūžīgs miers 

pie savējiem. Bet viņu mantojums 
turpina dzīvot. Viņu atstātais 
man tojums gādā, lai pastāv Mū -
zejs. Un kamēr pastāvēs Mūzejs, 
pastāvēs dzīva viņu piemiņa.

Jānis Zilgalvis.

Laiks ceļot
Otrais, papildinātais iz  de vums. Bagā tī gi 
illus trēta, lietošanai pa    ro cīga grāmata par 
sa  kop ta jām Latvijas pilīm un muižām.

Grāmatu varat iegādāties, sazinoties ar 
redakciju.
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MEKLĒ DARBU
Meklēju vienu auklējamo ārzemēs ar dzīvošanu ģimenē uz 
pilnu slodzi. Ir pieredze un rekomendācijas. Sīkāk uz e-pastu 
juga18@inbox.lv. Tālr. 29739495.

Atvaļinātā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieŗa, 

ģenerālleitnanta RAIMONDA GRAUBES viesturneja

 2018. gadā ASV

ŅUJORKĀ – sestdien, 8. sept., plkst. 14:00
 ANO Pārstāvniecības telpās – 333 East 50th Street, New York, NY

 Rīko Ņujorkas Latviešu organizāciju padome un Latvijas pastāvīgā

 pārstāvniecība Apvienoto Nāciju Organizācijā 

 *Vietu skaits ierobežots – ieeja tikai ar iepriekšēju pieteikšanos*

 Anita Bataraga 201 788 5315, abatarags@optonline.net

VAŠINGTONĀ DC – svētdien, 9. sept., plkst. 13:00 (pēc dievkalpojuma)
 Vašiņgtonas DC ev. lut. draudzes namā – 400 Hurley Ave, Rockville, MD

 Rīko Vašingtonas DC Daugavas Vanagi – Mārtiņš Zvaners 301 580 1210

FILADELFIJĀ – otrdien, 11. sept., plkst. 11:00
 Filadelfi jas Brīvo Latvju biedrībā – 531 North 7th St., Philadelphia, PA

 Rīko Filadelfi jas Latviešu pensionāru kopa – Ğirts Zeidenbergs 302 529 7442

KLĪVLANDĒ – trešdien, 12. sept., plkst. 11:30
 Latviešu draudzes namā – 1385 Andrews Ave, Lakewood, OH

 Rīko Klīvlandes Daugavas Vanagi, Pensionāru apvienība un Latviešu biedrība

 Haralds Mazzariņš 330 467 7830

ČIKĀGĀ – sestdien, 15. sept., plkst. 14:00
 Čikāgas Ciānas draudzes namā – 6551 W. Montrose Ave., Chicago, IL

 Rīko Čikāgas Latviešu biedrība, Čikāgas un Milvoku Daugavas Vanagi

 Armands Birkens 773 251 2849

KALAMAZŪ – svētdien, 16. sept., plkst. 11:30
 Kalamazū latviešu centrā – 100 Cherry Hill St., Kalamazoo, MI

 Rīko Kalamazū Latviešu biedrība – Maira Bundža 269 352 3507

MINEAPOLĒ – svētdien, 23. sept., plkst. 11:30
 Mineapoles Latviešu draudzes nama lielajā zālē – 3152  17th Ave. S., Mpls., MN

 Rīko Latviešu organizāciju apvienība Minesotā (LOAM) 

 Ingrīda Erdmane 651 247 2104

Turneju rīko Latviešu kultūras biedrība TILTS

sadarbībā ar vietējām organizācijām

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS
Simtgades Testamentāro novēlējumu fonds

THE AMERICAN LATVIAN ASSOCIATION
CENTURY BEQUEST FUND

Novēlot kaut mazu daļu savā testamentā šim ALAs nākotnes fondam, mēs liksim stipru un pa -
liekošu pamatu latvietības uzturēšanai ASV, mēs celsim un sargāsim latvju tautu, valsti un kultūru.

ALA dara daudz, un mums visiem jāgādā, lai tā savu darbu turpinātu
vēl ilgus gadus nākotnē mūsu nākamajām paaudzēm!

400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850. 
 Tālr.: 301-340-1914, e-pasts: alainfo@alausa.org

Amerikas latviešu apvienības valde

No “Latviešu Nacionālisti”
programmas

Latvija – latviešu valsts!

o 110. pantam (laulība starp vīrieti un sievieti)

LR Satversmē jābūt negrozāmam

o Bērnu pabalsts – 110 EUR par katru bērnu

o 2 reizes zemākas medikamentu cenas

o Minimālā pensija – 400 eiro,

kas nav apliekama ar nodokļiem

“Latviešu Nacionālisti”,

gatavojoties 13. Saeimas vēlēšanām

Profesors, ārsts Andris Rubins, arubins@apollo.lv

Mārketinga speciālists Roberts Purnis

Profesors, diriģents Edgars Račevskis

Atbalstiet mūs, un mēs to panāksim! 

Ziedot var:

Polītisko partiju apvienība “Latviešu Nacionālisti” 

reģ. nr. 400082278800; Pērses iela 14-2, Rīga, LV-1011

SEB Banka, LV97UNLA0055000761161, UNLALV2X

www.latviesu-nacionalisti.lv
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OJĀRS CELLE

SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
Trimdas dr. zāle (58 Irving St, 

Brookline MA).
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu Kultūras 

Centrs (10705 West Virginia 
Ave, Lakewood, CO 80226), tālr.: 
303-986-5337 vai 303-913-8081. 
Piektdienās 19:00 tiekas latviešu 
deju grupa, 20:30 notiek koŗa 
mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

rības telpas (531 North 7th St).
8. septembrī 15:00 Simtgades 

atceres sarīkojums – Latvijas 
septiņdesmito gadu plakātu 
izstāde. Pagājušā gadsimta sep-
tiņ desmitie un astoņdesmitie 
gadi ir Latvijas plakātmākslas 
spilgtākais posms, kuŗā plakāti 
ne tikai pildīja informējoša lī -
dzekļa vai kāda sociālā vērtējuma 
nodošanas funkciju, bet bija arī 
pašvērtīgi mākslas darbi un 
spilgti grafikas dizaina paraugi. 
Latvijas mākslinieki piedalījās 
ārzemju konkursos, kuŗos sa -
ņēma arī godalgas. Šī laikmeta 
plakāti ir arī uzskatīti par vienu 
no 99 Latvijas Kultūras kano-
niem. 

11. septembrī 11:00 notiks 
pensionāru kopas regulārā sa  -
nāksme groziņu veidā. Pro-
grammā plkst. 11:00 ģenerāl-
leitnanta R. Graubes referāts 
’’Hibrīdkaŗš ar Krieviju un 
informātīvā telpa’’, 12:00 kafijas 
galds, 13:00 ’’Valsts aizsardzības 
un Patriotisma fonds NAMEJS’’. 
Viesi arvien laipni gaidīti!

GAŖEZERS (MI)
Latviešu Centrs (57732 Lone 

Tree Rd, Three Rivers, MI 49093).
INDIANAPOLE (IN)
Latviešu Sabiedriskais Centrs 

(1008 W 64th St, Indianapolis IN 
46260).

KLĪVLANDE (OH)
Klīvlandes Latviešu apvienotās 

draudzes nams (1385 Andrews 
Ave, Lakewood OH 44107).

6.oktobrī notiks 13. Saeimas 
vēlēšanas!

ŅŪDŽERSIJA (NJ)
Ņūdžersijas Latviešu Bied-

rības īpašums ’’Priedaine” (1017 
State Route 33, Freehold NJ 
07728).

6.oktobrī 7:00 – 20:00 notiks 
13. Saeimas vēlēšanas!

ŅUJORKA (NY)
Ņujorkas draudzes telpas (254 

Valentine Ave, Yonkers NY 
10705). 

Latvijas Republikas Pastāvīgā 
Pārstāvniecība ANO (333 East 
50th Str, NY 10022).

8. septembrī „Pēc dziesmām 
un dejām – kas notiek Latvijā 
šodien”. Info par R. Graubes 
uzrunu ANO, 14:00 Atv. Latvijas 
Nacionālo bruņoto spēku ko  man-
dieŗa, ģenerālleitnanta Rai  mon-
da Graubes uzruna ’’Hibrīdkaŗš 
un informātīvā telpa’’. 

Ierobežoto vietu dēļ, ieeja tikai 
ar iepriekšpieteikšanos. Info: Anita 
Bataraga, tālr: 201-788-5315, 
e-pasts: abatarags@optonline.net 

Igauņu nams (243 E 34th St).
8.septembrī 17:30 Paneļdis-

kusija par partiju kandidātiem 
pirms Saeimas vēlēšanām. Ieeja 
$10.

MetOpera Lincoln Center:
24.septembrī 18:00 koncertēs 

mecosoprāns Elīna Garanča un 
tenors Roberto Alagna. Elīna 
Garanča uzstāsies arī 28. sep-
tembrī, 1., 5., 9.,13., 16. un 20. 
oktobrī.

26. septembrī 19:30 tenors 
Aleksandrs Antoņenko atgrie-
žas Metoperā Verdi operā „Aīda”. 
Aleksandrs Antoņenko dzie dās 
arī 29. septembrī, 2., 6.,11., 15., 
18. okotobrī, pēc tam atkal 28. 
februārī, 2. un 7.martā 2019.g. 

Salas bazn. (4 Riga Ln, Melville 
NY).

30.septembrī 10:30 Dievk. 
Sekos Pļaujas svētku sarīkojums 
ar Latvijas Dziesmu svētku no -
slēguma koncerta ’’Zvaigžņu 
ceļā’’ fragmentu izrādi. Pēc tam 

siltas pusdienas, kafija un iz  loze 
’’Uz kārā zoba’’. Laipni ie  lūdz 
Salas novada Dāmu komiteja!

6.oktobrī 7:00- 20:00 notiks 
13. Saeimas vēlēšanas!

Sasauksimies Simtgadē ar 
Maiju Kovaļevsku!

(Kaye Playhouse 68th St, starp 
Park un Lexington Avēnijām).

7.oktobrī 16:00 koncertēs mū  su 
šarmantā un pasaulsla venā oper-
dziedātāja Maija Kovaļevska kopā 
ar izcilo pianisti Dzintru Erlihu.

Piedāvājam iegādāties ieejas 
karti līdz 27.augustam. Atlikušās 
biļetes tiks atdotas atpakaļ kasē 
un tiks pārdotas ar pievienotām 
apkalpes maksām.

Vēl ir izvēle: VIP $150,Patronu 
$100, $60, $35, $20.

Lūdzu,  atsūtiet savu e-pasta 
adresi, pilnu vārdu un Tālr.# uz : 
aijap@yahoo.com. Visi maksā-
jumi jākārto ar LNOĢ. Pēc sa -
maksas saņemsiet elektronisku 
ieejas karti vai pieprasiet pie 
kases Will Call. Aija Pelše, 1-516-
319-9491. 

Čeki rakstāmi uz ’’Latvian 
National Opera Guild’’ vārda un 
nosūtāmi:

LNOG c/o A.Padegs, 2 Merry 
Hill Rd, Poughkeepsie, NY 12603.

18.-21.oktobrī Scandinavia 
House (58 Park Ave, New York 
City notiks Baltijas Valstu filmu 
festivāls. Info: www.balticfilm-
festival.com 

SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedrriskais 

Centrs (11710 3rd Ave NE, 
Seattle WA 98125). www.seattle-
latviancenter.com 

8.septembrī 11:00 golfa sa  cīk-
stes Jackson Park golfa klubā. 
Vakariņas 18:00 Sietlas Latviešu 
centrā.

11.septembrī 12:00 pensio nā-
ru pusdienas ar programmu.

18.septembrī 19:30 Baltiešu 
filmu vakars – igauņu filma 
’’Vīrs, kuŗš izskatās pēc manis’’.

23.septembrī 13:00 Prof. 
Guntis Šmidchens runās par 

savu grāmatu ’’Dziesmu vara’’.
ST. PĒTERSBURGA (FL)
St. Pētersburgas Latviešu bied-

rības nams (1705 9th Ave N, 
St.Petersburg FL 33713).

2.oktobrī 10:00 Biedrības val-
des sēde.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

dienu 19:30 Centrā. Info: 514-
992-9700. www.tervete.org 

7.oktobrī 11:00 Pļaujas svētku 
Dievk.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc. 
daļas vadītāja Una Veilande tālr.: 
408-813-5104, e-pasts: una.
veilande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr: (58 Irving st, Brookline 
MA 02445). Info: 617-232- 5994, 
e-pasts: bostonastrimdasdrau-
dze@gmail.com, tālr: 617-232-
5994. Māc. Igors Safins. Tālr.: 
617-935-4917. E-pasts: igorssa-
fins@gmail.com.Runas stundas 
trešdienās 10:00 - 15:00, piekt-
dienās 16:00 – 18:00. Vasarā Bos-
tonā Dievk. notiek 10:00. 
Piesaulē 11:00. Vasaras periodā 
māc. Igora Safina runas stundas 
nenotiek, bet Bībeles stundas 
turpināsies visu vasaru. 

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, Chi-
 cago IL 60634), tālr.: 773-725-
3820; E-pasts: cianasdraudze@
gmail.com; www.facebook.com/
Č i k ā g a s - C i ā n a s - d r a u -
dze-255043897965234. Dievk. 
notiek svētdienās 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. Māc. Gun-
dega Puidza, tālr.birojā: 773-736-
1295; mājās: 708-453-0534, E-pasts: 
puidza@yahoo.com 

• Čikāgas latv. ev. lut. Sv. 
Pēteŗa dr: (450 Forest Preserve 
Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.: 
630-595-0143. Māc. Ojārs Frei-

manis. Dr. pr. Uldis Pūliņš. 
Dievk. notiek svētdienās 10:00. 
Pēc Dievk. kafijas galds. 

• Čikāgas latv. baptistu dr: 
(820 Ontario St, Oak Park, IL 
60302). Māc. Oļģerts Cakars. 
Tālr.: 708-383-5285. 

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Birojs atvērts 
ceturtdienās no 10:00 līdz 14:00. 
E-pasts: reglite@aol.com Dievk. 
notiek svētdienās 9:30. Pēc 
Dievk. sadraudzība. 

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svētdie-
nās 10:00. 9.septembrī Dievk. 
23.sep  tembrī Dievk. 7.oktobrī 
Dievk. 21.oktobrī Dievk. 18.no -
vembrī Dievk. 25.novembrī 
Dievk. 

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308). 
Info: Ilze Folkmane Gibbs, 
e-pasts: folkmane@hotmail.com 
Info: Andrejs Jugs, tālr.: 561-447-
9050. Dievk. notiek 14:00. Pēc 
Dievk. visi lūgti pie kafijas galda! 

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039).
Dievk. notiek 11:00. Māc. Mār-
tiņš Rubenis. 16.septembrī laju 
vadīts Dievk. 30.septembrī 
Dievk.

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 
02766). Svētdienās 11:00 Dievk. 
ar dievg. Kalpo mācītājs Dr. Jānis 
Keggi, draudzes sekretāre Zig-
rida Kručkova, tālr.: 617-323-
0615. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073), tālr.: 610-353-2227.

L AT V I J A S  S P O R T I S T I  L AT V I J Ā  U N  PA S A U L Ē

Kad lasām vārdu “tiesnesis”, 
mums pirmie prātā ienāk mūs-
dienu Latvijas tiesās nodar bi-
nātie vīri un sievas, par kuŗiem 
bieži dzirdam daudz sūdzību, 
cik lēni un brīžam aplami virzās 
tiesu procesi.

Pavisam citāda tiesāšanas pa -
saule pavīd nupat iznākušajā 
Mīķeļa Rubeņa un Pēteŗa Karl-
sona 200 lappušu apcerējumā 
“Latvijas futbola tiesneši – vēs-
ture, attīstība, statistika”. Jā, 
sporta tiesneši ir pavisam ci -
tādas raudzes cilvēki, viņu darbs 
ir spontāns, ir jāspēj kontrolēt 
spēles laikā straujas un vienmēr 
mainīgas situācijas, no viņiem 
sagaida izšķiršanos un lēmumu 
dažās sekundēs komandu sa -
cīkšu gaisotnē, ko nereti iespai-
do ļoti emocionālas, satracinā-
tas skatītāju reakcijas un iekar-
sušu spēlētāju izdarības. Sporta 

Par grāmatu „Latvijas futbola tiesneši”

cinošiem, kas apstiprina izda-
rīto pārkāpumu.

Šajā grāmatā ir runa tikai par 
futbola tiesnešiem. Tā veltīta 
sešu autoru aizgājušo kollēgu 
un draugu piemiņai un netiek 
izplatīta vispārējai pārdošanai. 
Patiešām, no visiem sporta 
veidu tiesāšanas pienākumiem, 
futbola tiesnešiem ir varbūt 
pats visgrūtākais, jo jāpārredz 
plašs spēles laukums uz kuŗa 
atrodas 22 spēlētāji, kas ne  pār-
trauktā kustībā dzenā bumbu. 
Vienīgie palīgi ir divi līnij ties-
neši, kas katrs pa savu laukuma 
malu seko līdzi notiekošajam 
un signalizē aizmuguri, vai kad 
bumba atstāj laukumu. Viņi pa -
līdz arī galvenajam tiesnesim 
atklāt dažādus pārkāpumus. 
Taču galvenais tiesnesis ir situā-
cijas noteicējs. Viņam ir jāturas 
līdzi spēles gaitai – kur pašlaik 

atrodas bumba, jāskrien, jātiesā, 
jāizlemj visi spēles notikumi, 
jāizdala sodi un, pats galvenais 
– jāapstiprina iegūtie vārti un 
vēl jānosaka no kuŗas vietas un 
kā izpildāmi sodi. Abi autori 
šajā grāmatā izseko līdzi futbola 
attīstībai Latvijā no cara laikiem 
līdz mūsdienām. Tiesnešu loma 
parasti sportā tiek pieminēta 
vēlāk, kad jāpriecājas par uz -
varu, jeb jāskumst par zau -
dējumu.

Pats savā trimdas laikā Kali-
fornijā iedraudzējos ar bijušo 
futbola tiesnesi Arvēdu Pu  kin-
ski, kas dzīvoja Losandželosā 
un tur vadīja arī vietējo sporta 
dzīvi. Ciemojoties pie viņa, 
vakari un kāda daļa no nakts 
aizgāja, klausoties viņa futbola 
tiesneša stāstus par Latvijas 
brīvvalsts laikiem. Pukinskis 
bija vecākais tiesnesis, kādu 

Latvijā bija nepilni desmit. Viņi 
tiesāja svarīgās spēles. Piemē-
ram, 1937. gada sezonā, kā to 
norāda grāmatā, A. Pukinskis 
tiesājis 15 spēles. Futbols Lat-
vijas brīvvalsts laikā attīstījās 
lēnām. Starptautiskajās sacīk-
stēs Latvija labāko sezonu aiz -
vadīja 1938. gadā, nezaudējot 
nevienu spēli.

Grāmatā “vecie labie Latvijas 
laiki” parādīti dažādās intere-
santās epizodēs, no pieejamās 
to laiku sporta periodikas. 
Daudz plašāk aprakstīti gaŗie 
okupācijas gadi, kad futbolā 
latviešus palēnām izspieda ie -
nācēji krievi, kā arī atjaunotās 
Latvijas laiks, kuŗā futbols nav 
spējis iekaŗot savu kādreiz 
prominento vietu. Taču vienmēr 
ir vajadzīgi tiesneši, un tādi 
darbojās un tiesāja spēles Lat-
vijā un “brālīgajās” republikās.

tiesnesim nav dots laiks ap  do-
māties, viņa svilpei jāskan skaļi, 
un žestiem jābūt tūliņ pārlie-
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Viņu mīļā piemiņā paturēs

ČIKĀGAS KOPRORĀCIJU KOPA

Mūsu loceklis

Fil! ALBERTS VĪGANTS, Tal!
Dzimis 1931. gada 25. septembrī Pleskavā, Krievijā,

miris 2018. gada 11. augustā ČikāgāViņu mīļā piemiņā paturēs

MUDĪTE

ĒRIKS UN SANDRA AR NILU UN MĀRU

MĀRIS UN SONJA AR ROBERTU UN DĀVIDU

Draudzībā un pateicībā viņu piemin
ORLES UN TANTILLO ĢIMENES

Lielais miers nu klusi
Tavai sirdij pieskāries...

Dieva mierā aizgājis vīrs, tēvs un vectēvs

JURIS JANSONS
Dzimis 1937. gada 5. maijā Liepājā, Latvijā,

miris 2018. gada 10. jūlijā Malvern, Pennsilvānijā

Mūžībā aizgājis mūsu ģimenes draugs,
galvotājs-sponsors

ANDRIS RITMANIS
Dzimis 1926. gada 16. februārī Rīgā, Latvijā,

miris 2018. gada 17. augustā Losandželosā, ASV

Māc. Ieva Dzelzgalvis. Dievk. 
notiek 11:00. 9.septembrī Dievk. 
16.septembrī Dievk. Dievk. ar 
Sv.vak. Vilmingtonā plkst. 
15:00 Good Shepherd baznīcā 
(1530 Foulk Road-Rt.261). Pēc 
Dievk. kafijas galds. 23.sep-
         tembrī Dievk. 30.sep     tem  brī 
Dievk. ar Sv.vak. Bazārs- pus-
dienas. 7.oktobrī Pļaujas svētku 
Dievk. 14.oktobrī Dievk. angļu 
val. ar Sv.vak. 20.oktobrī 12:00 
125.gada Jubilejas svētku 
Dievk. Piedalīsies archib. Lau-
ma Zušēvica, prāv. Gunārs 
Lazdiņš un prāv. Anita Vārs-
berga – Pāža. 21.oktobrī Rīta 
svētbrīdis Austrumu apgabala 
konferences ietvaros. Laiks tiks 
izziņots.

• Grand Rapidu latv.ev.lut.
dr.: (1780 Knapp St. NE, Grand 
Rapids MI 49505).

Tālr: 616-361-6003. Māc.prāv. 
Ilze Larsen, tālr: 269-214-1010. 
Dr.pr. Ivars Petrovskis, tālr: 616-
975-2705. Dievk. notiek 2x mē -
nesī 10:00. Pēc Dievk. kafijas 
galds.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo MI 49996). Māc. A.Gra-
ham. Dievk. notiek 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. Dievk. video 
var skatīt: https://tinyurl.com 
9.septembrī Dievk. ar dievg.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Baptistu 
draudzes dievk. notiek svēt-
dienās 14:30. Bībeles stundas 
notiek 10:00 katra mēneša otrajā 
un ceturtajā trešdienā.

• Linkolnas apv. latv. ev. lut. 
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.: 
402-475-8106. Dr.pr. Kārlis In -
driksons, tālr.: 402-438-3036. 
Dievk. notiek 1.un 4.svētdienā 

10:00. 2.svētd. Dievk. angļu va -
lodā. Pensionāru saiets katrā 
otrajā ceturtdienā. 

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). Dr.pr. Astra Vilinskis, 
tālr.: 413-568-9062. 8.septembrī 
11:00 Dievk. ar dievg. Viesu māc. 
Igors Safins.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Archibīskape 
Lau  ma Zušēvica, tālr.: 414-421-
3934, e-pasts: pastorlauma@
gmail.com, Dr. pr. Sandra Kalve, 
tālr.: 414-258-8070. Dievk. 
notiek svētdienās 10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas latv.
ev.lut.dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). Dievk. 
notiek 10:00. Pēc Dievk. sa -
draudzība. 9.septembrī Dievk. 
Ar sv.vak. 16.septembrī Dievk. 
Sadraudzība par Saeimas vēlē-
šanām. 20.septembrī 11:00 Bī -
beles stunda. 23.septembrī Dievk. 
Sadraudzība ar R.Graubes uz -
runu. 25.septembrī 19:00 Bībe-
les stunda. 30.septembrī Dievk.; 
sadraudzība un LU gadasvētku 
akts. 7.oktobrī Pļaujas svētku 
Dievk. ar sv.vak.; bērnu uzruna, 
sv.skola. mielasts. 

• Montrealas latv. Trīsvienī-
bas ev. lut. dr.: Trinity Latvian 
Church (P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7), 
tālr.: 514-992-9700. www.drau-
dze.org Dievk. vada dr. pr. Jānis 
Mateus un Māc.Zvirgzds. tālr.: 
514-481-2530, e-pasts: prez@
draudze.org. 

Valdes sēdes notiek ceturt-
dienās 19:30. 9.septembrī 15:00 
Vasaras Dievk. pilsētā. Vik. 
Zvirgzds. 23.septembrī 14:00 
Dievk. Dr.pr. Jānis Mateus.

• Ņubransvikas un Leikvudas 

latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ 08816). Māc. Ieva 
Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908-
638-1101, e-pasts: latvian lut her-
anchurch@gmail.com. Dievk. 
no  tiek 13:30. 9.septembrī 
Dievk. ar dievg. 23.septembrī 
Dievk. 

 • Ņujorkas latv. ev. lut. dr: 
Jonkeru bazn. (254 Valentine 

Ln,Yonkers NY). Māc. Saivars.
St. Andrew Lutheran Church 

(335 Reynolds Ave, Parsippany 
NJ). Māc. Saivars.

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville 
NY). Māc. Saliņš.

Priedaine (1017 State Rte 33, 
Freehold NJ). Māc. Saivars.

Manhatena, Seafarers & Intl 
House (123 E 15th St, NY 10003). 
Māc. Saliņš.

Springfield, Holy Cross bazn. 
Māc. Saivars.

Katskiļu nometne (231 
Greenhill Rd, Elka Park, NY).

9.septembrī 10:00 Jonkeru 
bazn. Dievk.

10:30 Salas bazn. Dievk., seko 
pikniks.

13:30 St.Andrew bazn. Dievk. 
ar dievg.

16.septembrī 10:00 Jonkeru 
bazn. Dievk.

10:30 Salas bazn. Dievk.
23.septembrī 12:00 Jonkeru 

bazn. Dievk. ar dievg.
10:30 Salas bazn. Dievk.
29.septembrī 14:00 

Manhatenā, Seafarers Dievk.
30.septembrī 10:00 Jonkeru 

bazn. Dievk.
10:30 Salas bazn. Dievk. ar 

dievg. Seko Pļaujas svētki.
13:30 St.Andrew bazn. Dievk. 

ar dievg.
• Ročesteras ev. lut. Krusta 

dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester NY 

14618). Dievk. notiek 14:00. 
Diakone Linda Sniedze-Taggart. 
23.septembrī 14:00 Dievk. ar 
dievg.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI). 
Kontaktpersona Mary Beth Dzir-
nis: 989-781-1163,e-pasts: dzir-
nis@chartermi.net

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church 
(5106 Zion Ave, San Diego, CA 
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš, 
tālr.: 858-598-5451, e-pasts: jleg-
zdins@san.rr.com. Māc. Mārtiņš 
Rubenis. Dievk. notiek 12:00. 
Pēc Dievk. kafijas galds. 29.sep-
tembrī Dievk. ar dievg. 17.no -
vembrī Latvijas Valsts dibinā -
šanas 100 gadu atceres Dievk. 
Svētku programma sarīkojumu 
telpās. Pusdienas. Ieeja par zie-
dojumiem. 22.decembrī Ziem-
svētku Dievk. ar dievg. Ciemosies 
Ziemsvētku vecītis.

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 63119). 
Dievk. notiek katra mēneša 3. 
svētdienā 14:00. Pēc Dievk. 
saiets ar groziņiem. Māc. A. 
Kalniņa. Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 
314-457-1830, e-pasts: kalnin-
sis@charter.net

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710 
3rd Ave N E Seattle, WA 98125). 
Dievk. notiek 10:30. Prāv. D. 
Cilne, tālr.: 206-674-9600, 
e-pasts: cilnis@earthlink.net. Info: 
www.seattlelatvianchurch.org 
9.septembrī Dievk. ar dievg. 
16.septembrī Dievk.angļu val. ar 
dievg. Kristības. 23.septembrī 
Dievk. Pēc Dievk. Bībeles stun-
da. 7.oktobrī Pļaujas svētku 
Dievk. ar dievg. Pēc Dievk. 
Pļaujas svētku mielasts un pro-
gramma latviešu nama zālē. 
Lūdzu pieteikties pie Maijas At -
varas (maija@atvars.com), tālr: 
425-228-0750 vai Intas Wiest 
(intawiest@gmail.com), tālr: 425-
678-8774. 14.oktobrī angļu val. 
Dievk. ar dievg. Bībeles stunda. 
21.oktobrī Dievk. ar dievg., 
atzīmējot Reformācijas svētkus. 
28.oktobrī laju vadīts Dievk.

• Skenktedijas latv. ev. lut. dr.: 
Trinity Lutheran Church (35 
Furman St, Schenectady NY 
12308). Diakone Linda Sniedze-
Taggart. 16.septembrī 14:00 
Dievk. Dziesmu grām.

• St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: Dievk. notiek 14:00 Mūsu 
Pestītāja (Our Savior) bazn. (301 
– 58th Street S, St. Petersburg, FL 
33707), kā arī Biedrības namā, 
plkst. 14:00. Bībeles stundas 
notiek Biedrības namā 11:00. 
Māc. Aivars Pelds, tālr.: 727-368-
0935. Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 
727-367-6001. Baznīcā Dievkal-

pojumi tiks noturēti vienīgi 
Lielajā Piektdienā un Ziem-
svētkos. 9.septembrī Bībeles 
stunda. 16.septembrī Dievk.

• Tērvete – Trīsvienības drau-
dze: Dievk.notiek Centrā, tālr: 
514-992-9700, www.draudze.org. 
Dievk. notiek 15:00. Vik. 
Zvirgzds. Valdes sēdes notiek 
19:30 ceturtdienās. 9.septembrī 
Vasaras Dievk. pilsētā. 23.sep-
tembrī 14:00 Dievk. Māc. Jānis 
Mateus.

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, E-pasts: baznica@
bellnet.ca. Info: www.stjohnslat-
vian.ca Māc. Ģirts Grietiņš 
(adrese: 40 Hollyberry Trail, 
North York ON M2H 2S1), tālr: 
647-986-5604, E-pasts: grietins@
gmail.com. Dr. pr. Kārlis A. 
Jansons, tālr.: 905-338-5613, 
e-pasts: kjan27@gmail.com. Pr. 
vietn. Sibilla Korule. Dāmu kom.
pr. Maija Sukse, tālr.: 416-221-
4309. 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-
4151, e-pasts: dcdraudze@gmil.
com Info: www.dcdraudze.org 
Mācītāja prāv. Anita Vārsberga 
Pāža, mob. tālr.: 301-302-3270, 
e-pasts: macanitavp@gmail.com, 
dr. pr. Jānis Vītols, tālr.: 703-264-
0089. Svētdienās: 9:15 Latviešu 
skola. 10:00 Zaķīši. Dievk. no -
tiek 10:00. Kafijas galds. 

• Vilimantikas latv. ev. lut. dr.: 
Ebenezer Lut. Church (96 Oak St, 
Willimantic, CT). dr. pr. Vija 
Bachmuts, tālr.: 860-644-3268. 
Viesu māc. Igors Safins. 15.sep-
tembrī 11:00 Dievk. ar dievg.

• Ziemeļkalifornijas latv. ev.
lut. dr.: (425 Hoffman Ave, San 
Francisco).

Lūgums sūtīt 

SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU 

ziņas uz e-pastu: 

rasma@laiks.us, 

vēlākais – 

SVĒTDIENĀS! 

Kārtējam avīzes numu-

ram ziņas uz redakciju 

tiek nosūtītas 

PIRMDIENĀS.
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Kaspars Stupelis

L AT V I J A S  S P O R T I S T I  L AT V I J Ā  U N  PA S A U L Ē

Šmēdiņš un 
Samoilovs saņem 

balvas sezonas 
nobeigumā

Latvijas plūdmales volejbolists 
Jānis Šmēdiņš atzīts par Starp-
tautiskās Volejbola federācijas 
(FIVB) plūdmales volejbola 
Pasaules kausa tūres labāko 
cēlāju, bet Aleksandrs Sa  moi-
lovs ieguva atzinību „Gada 
sportists“, vēstī organizācijas 
paziņojums.

Šmēdiņš un Samoilovs aiz-
vadītajā sezonā uzvarēja četru 
zvaigžņu turnīros Maskavā un 
Portugales pilsētā Ešpiņu, Ei -
ropas meistarsacīkstēs viņi ie -
rin dojās otrajā vietā, bet Var-
šavā (četru zvaigžņu turnīrā) 
un ASV pilsētā Fortlauderde lilā 
(piecu zvaigžņu turnīrā) iz  cī-
nītas trešās vietas. Šmēdiņš pēc 
FIVB sezonas tiek apbalvots jau 
kārtējo reizi. 2013. gadā viņš arī 
tika atzīts par labāko cēlāju, 
2014. gadā viņš bija labākais 
servētājs, bet nākamajās divās 
sezonās viņu nosauca par la -
bāko uzbrukuma spēlētāju.

Basketbols
Latvijas vīriešu un sieviešu 

basketbola izlases, turpinot ga -
tavoties septembrī gaidāmajām 
2019. gada Pasaules kausa kva-
lifikācijas spēlēm, pārbaudes 
sacensībās zaudēja Somijas un 
Francijas izlasei. Galvenā tre -
nera Arņa Vecvagara vadītā 
Lat vijas vīriešu  izlase, spēlējot 
Espo pilsētā, ar 73:80 (18:17, 
19:22, 20:16, 16:25) atzina somu 
pārākumu. Rezultātīvākais Lat-
vijas izlases sastāvā ar 17 punk-
tiem bija Mārtiņš Meiers, kurš 
sakrāja arī 12 atlēkušās bum bas, 
nopelnot double-double. Tik-
mēr izlases debitants Artjoms 
Butjankovs pievienoja 11 pun -
ktus, bet katrs pa astoņiem pun-
ktiem guva Artūrs Ausējs, Ojārs 
Siliņš, Andrejs Gražulis un 
komandas kapteinis Jānis 
Blūms.

Latvijas sieviešu basketbola 
valstsvienība, turpinot gatavo-
šanos savai Pasaules kausa iz -
cīņai, Spānijas pilsētā Valensijā 
pārbaudes spēlē piedzīvoja zau-
dējumu Francijas izlasei. Tre-
neŗa Mārtiņa Zībarta vadītā 
Latvijas izlase francūzietēm 
zaudēja  ar 66:82 (15:28, 21:17, 
18:11, 12:26). Rezultātīvākā 
Lat vijas izlases sastāvā ar 20 
punktiem bija Aija Putniņa, 
kuŗa pievienoja arī piecas 
atlēkušās bumbas, bet Kitijas 

Laksas kontā 11 punkti. Arī pret 
Beļģijas izlasi mūsu basket-
bolistes cieta zaudējumu – 
53:61, beidzot turnīru pēdējā – 
ceturtajā – vietā. Latvijas izlasē 
rezultātīvākā ar 15 punktiem 
bija Anete Šteinberga, kuŗa 
izcīnīja arī septiņas atlēkušās 
bumbas, Digna Strautmane 
guva astoņus, Aija Brumermane 
– septiņus punktus.

Teniss
ASV atklātajās tenisa meis-

tarsacīkstēs (USA Open) abas 

Latvijas pārstāves cīnījās mai-
nīgām sekmēm. Aļona  Osta-
penko  pirmās kārtas duelī drā-
matiskā cīņā ar 6:4, 4:6, 7:5 pār-
spēja vācieti Andrea Petkoviču, 
otrajā ar 4:6, 6:3, 6:4 – ameri-
kānieti Teiloru Taunsendi. Tre-
šajā kārtā viņas pretiniece bija 
slavenā krieviete Marija Šara-
pova. Ostapenko nespēja izrādīt 
pretestību un zaudēja pārlie-
cinoši – 3:6 un 2:6, otro gadu 
pēc kārtas nesasniedzot US 
Open astotdaļfinālu.

Anastasija Sevastova trešo 
reizi pēc kārtas un trešo reizi 
karjērā iekļuva sezonas pēdējā 
Grand Slam turnīra – ASV 
atklāto meistarsacīkšu – ceturt-
daļfinālā.

// FOTO: EPA/Scanpix/LETA

Marija Kuzņecova

Līga VelvereOļegs Latiševs

Ceturtās kārtas spēlē Sevas-
tova, kuŗa izlikta ar 19. numuru, 
trīs setu cīņā ar 6:3, 1:6, 6:0 
pieveica ukrainieti Jeļinu Svi-
toļinu (turnīra 7. numurs). Lai 
gan tenisistes aizvadīja trīs setu 
spēli, cīņa ilga tikai 80 minūtes.

Viktorija Sipoviča, bet MTB 
distancē nepārspēti palika – 
Ivars Prokofjevs un Katrīna 
Jaunslaviete-Kipure. 

Otro gadu pēc kārtas Vienības 
velobraucienu izkrāšņoja retro 
velo brauciens, kuŗā piedalījās 
vairāk nekā 500 dalībnieku. 
Katrs no tiem izcēlās ar orģi nā-
liem un skaistiem tērpiem, kā 
arī velosipēdiem. Retro velo 
brauciena dalībnieki varēja do -
ties 33 vai 22 kilometru gaŗajās 
distancē ar vairākiem kontrol-
punktiem to laikā. Tikmēr īpaša 
žūrija noteica stilīgāk tērpto 
vīrieti, sievieti, kā arī ģimeni.

Brieža pirmais 
pretinieks boksa 

superserijā 
Latvijas bokseris Mairis Brie-

dis Pasaules boksa superserijas 
(WBSS) smagā svara katēgo-
rijas turnīra pirmajā kārtā 
cīnīsies ar Noelu Mikaeljanu no 
Vācijas, liecina turnīra orga ni-
zātoru publicētā informācija. 
Briedis WBSS turnīrā šogad 
izlikts ar pirmo numuru un ir 
galvenais favorīts. WBSS draftā 
par viņa pirmo pretinieku kļu-
vis Mikaeljans, kuŗš karjēras 
laikā 24 cīņās izcīnījis 23 uz -
varas. Desmit reizes viņš uzva-
rējis ar nokautu. Savukārt Brie ža 
kontā ir 24 uzvaras 25 cīņās, bet 
18 reizes latvietis nokautējis 
pretiniekus.

Riteņbraukšana
Lieliskos laika apstākļos 2. 

septembrī Siguldā vairāk nekā 
5300 dalībnieki četrās dažādās 
distancēs piedalījās 28. Latvijas 
riteņbraucēju Vienības velo-
brau cienā. Prestižajā sporta šo -
sejas braucienā uzvaras laurus 
plūca Latvijas profesionālais 
velosportists Andžs Flaksis un 

Mikaeljans boksa pasaulē pa -
zīstams arī kā Noels Gevors. 
Viņš ir Pasaules Boksa orga ni-
zācijas (WBO) jaunatnes čem-
pions un pašreizējais WBO In -
ternational čempions. 27 gadus 
vecajam Mikaeljanam tiek pro-
gnozēta spoža nākotne boksā, 
un ringā viņš izceļas ar savu 
prātu, ātrumu, kāju darbību un 
spēju beigt cīņu ar vienu sitienu.

Latiševs ievēlēts 
Eirolīgas tiesnešu 

savienības 
Direktoru padomē

Pavasarī kļuva zināms par 
Eirolīgas spēlētāju asociācijas 
(ELPA) izveidi. Sezonas priekš-
vakarā radusies vēl viena jauna 
organizācija – Eirolīgas basket-

bola tiesnešu savienība (UEBO).
Par UEBO izveidi vienprātīgi 

nobalsoja visi aktīvie Eirolīgas 
tiesneši. Viņi arī ievēlēja Di -
rektoru padomi. Tajā iekļauti 
deviņi tiesneši no deviņām 
valstīm, tai skaitā Latvijas 
labākais soģis Oļegs Latiševs.

Šachs
Latvijas jaunās šachistes 

Marija Kuzņecova, Ramona 
Golsta un Elizabete Limanovska 
Rīgā notikušajā Eiropas čem-
pionātā jauniešiem iekļuva la -
bāko divdesmitniekā savās 
vecuma grupās. 

Meitenēm vecuma grupā līdz 
astoņiem gadiem Kuzņecova 
kopvērtējumā tika pie 5,5 no 
maksimāli iespējamiem 9 punk-
tiem, kas viņai deva 14. vietu –  
labāko rezultātu no pašmāju 
šachistiem. Iļja Semjonovs 
ierindojās 29. vietā.

Dambrete
Latvijas jaunie sportisti iz  cī-

nījuši vairākas vietas desmit-
niekā Bulgārijā notikušajā pas-
aules jaunatnes čempionātā 64 

sava personīgā rekorda atpa-
liekot 0,16 sekundes. Viņu ap -
steidza tikai ukrainiete Natalija 
Priščepa, kura bija 0,37 se -
kundes ātrāka. Turpat Padovā 
tāllēkšanas sacensības piedalījās 
Elvijs Misāns, kuŗš ar 7,58 m 
tālu lēcienu ieņēma trešo vietu.

Motosports
Pasaules motokrosa meistar-

sacīkšu 18. posmā Turcijā Pauls 
Jonass pirmajā braucienā ierin-
dojās 6. vietā, otrajā braucienā 
uzvarēja. Kopvērtējumā viņam 
– otrā vieta.

***
Beigušās pasaules meistar sa-

cīkstes ekipāžām. No Latvijas 
pārstāvjiem bronzas medaļu iz -
cīnīja Kaspars Stupelis, kas 
šogad bija nīderlandieša Etjena 
Baksa līdzbraucējs. Lauris Dai-
ders ar igauni Kertu Variku 
ierindojās septītajā, Arturs 
Linters ar igauni Margo Sonnu 
– 33., Didzis Gorbenko ar 
igauni Tanelu Koivu – 39., brāļi 
Jegorovi (Jānis un Pēteris) – 54. 
vietā.

     

lauciņu dambretē. Sekmīgākais 
bija piekto vietu izcīnījušais 
Kristers Lapiņš. Savukārt pa -
ralēli notikušajās veterānu sa -
censībās par čempioni starp 
dāmām kļuva Jeļena Tkačenko. 
Jaunie Latvijas dambretisti Je -
ļena Česnokova un Gunārs 
Gribuška tikuši pie zelta me -
daļām Eiropas jaunatnes čem-
pionātā Viļņā.

Vieglatlētika
Latvijas skrējēja Līga Velvere 

Italijā starptautiskās vieglat lē-
tikas sacensībās izcīnīja otro 
vietu 800 metru distancē. Vel-
vere 800 metrus veica divās 
minūtēs un 0,91 sekundē, no 

Hokejs
Latvijas klubs Rīgas Dinamo 

savā pirmajā Kontinentālās 
hokeja līgas (KHL) jaunās sezo-
nas spēlē izbraukumā ar re -
zultātu 2:4 (0:0, 2:2, 0:2) zaudēja 
Jekaterinburgas Avtomobiļist 
vienībai.

Šaušana
Pasaules meistarsacīkstēs šau-

šanā Diendvidkorejā Latvijas vī -
riešu izlase izcīnīja astoto vietu. 
Latvijas komanda, kuru pārstā-
vēja Emīls Vasermanis, Lauris 
Strautmanis un Igors Aleksan-
drovs, 50 metru šaušanā ar stan-
darta pistoli ierindojās astotajā 
vietā 16 izlašu konkurencē. Va -
sermanis tika pie 553 punktiem, 
Strautmanis sakrāja 547, bet Alek-
sandrova kontā 533. Summā Lat-
vijas izlase ieguva 1633 punktus, 
kas deva astoto vietu. Uzvaru ar 
summā 1670 punktiem guva Dien-
vidkoreja. Savukārt individuālajā 
ieskaitē Vasermanis bija 14., Straut-
 manis – 28., Aleksandrovs – 55. vietā.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


